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Anna Stiwne ny vd för Allgons dotterbolag Åkerströms 
Styrelsen i Allgon har utnämnt Anna Stiwne som vd för Åkerströms Björbo AB, ett helägt 
dotterbolag till Allgon AB. Hon kommer närmast från rollen som sälj- och affärsutvecklingschef 
på Åkerströms. 
 
Anna Stiwne har arbetat på Åkerströms sedan 2017 i rollen som sälj- och affärsutvecklingschef. Innan 
dess var hon Operations Manager och medlem av ledningsgruppen för ABB Capacitors & Filters. 
Anna Stiwne har tidigare en bakgrund som produktchef på SSAB.  
 
- Anna Stiwne bidrar med en kombination av gedigen industriell erfarenhet och goda ledaregenskaper. 
Hon har en djup förståelse för kundernas krav och en påvisad förmåga att skapa lönsam tillväxt med 
ett tydligt försäljningsfokus. Anna blir en viktig pusselbit i Allgons fortsatta tillväxt och strategiska fokus 
på industriell radiostyrning som vi bygger med Åkerströms och Tele Radio, säger Johan Hårdén, 
Allgons koncernchef.  
Åkerströms utvecklar skräddarsydda lösningar inom radiostyrning tillsammans med krävande 
industriella kunder inom tillverkningsindustrin, gruvor, smältverk och transportsektorn. Åkerströms når 
marknaden direkt och tillsammans med partners runt om i världen och har hittills installerat omkring  
45 000 system. Huvudkontoret finns i Björbo, Dalarna. 
 
- Vi befinner oss bara i starten på en resa där vi ska utveckla Allgons erbjudande inom radiostyrning 
med ett tydligt tillväxtfokus. Åkerströms kommer spela en viktig roll i utvecklingen där vi med våra 
långvariga och strategiska kundrelationer utvecklar framtidens applikationer för de mest krävande 
industriella miljöerna. Jag ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med Åkerströms medarbetare 
och Allgongruppen för att ta nästa steg i företagets utveckling och skapa innovativa och hållbara 
lösningar för våra kunder, säger Åkerströms blivande vd Anna Stiwne. 
Utöver Åkerströms ingår Tele Radio i Allgongruppen och de två bolagen utgör grunden i Allgons nya 
strategiska inriktning mot industriell radiostyrning.  
 
- Åkerströms tillsammans med Tele Radio ger Allgon en riktigt stark plattform för fortsatt tillväxt. 
Bolagen kompletterar varandra med Åkerströms spets inom tunga industriella applikationer och 
eftermarknad i Norden i kombination med Tele Radios bredare produktutbud och deras modell för 
tillväxt och geografisk expansion, avslutar Johan Hårdén, Allgons koncernchef.  
Anna Stiwne tillträder som Åkerströms VD den 1 januari 2019. 
 
 
 
För mer information, kontakta: 
Johan Hårdén, Koncernchef Allgon 
johan.harden@allgon.se  
073-385 92 19 
 
 
Om Allgon 
Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av 
industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, 
bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons 
omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på 
tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud 
och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i 
Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden som certified adviser. 
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