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Kolmården, Nordens största djurpark, är ett av Sveriges populäraste resmål och omfattar djurpark samt Vildmarkshotellet. Kolmården har ett 70-tal olika djurarter och driver en rad olika forsknings- 
och bevarandeprojekt. Djurparken är även en utbildningsresurs för Sveriges skolor. Kolmården är medlem i Svenska Djurparksföreningen samt de internationella branschorganisationerna EAZA och 
WAZA. 2016 hade parken totalt ca 600 anställda under säsong och besöktes av drygt 700 000 gäster.  
Kolmården är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Aquaria, Furuvik och 
Skara Sommarland.  
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Niclas Palmqvist ny vd för Kolmården  
Niclas	Palmqvist	blir	ny	vd	för	Kolmårdens	djurpark	och	tillträder	sin	roll	den	1	september	2017.	
Niclas	kommer	närmast	från	en	befattning	som	Teknik-	och	underhållschef	på	Kolmården,	där	han	
också	ingår	i	ledningsgruppen.	

Niclas har stor erfarenhet av hela Destination Kolmården, där han arbetat både på Vildmarkshotellet och inom parken 
sedan 2012. Han har också ansvarat för de framgångsrika etableringarna av både Bamses Värld och Wildfire och är 
sedan fyra år tillbaka operativ parkchef under sommarsäsongen. 

-Med Niclas får vi en ledare med stor förståelse för parken och gästerna. Han har gedigen kunskap om destinationen och är en 
mycket uppskattad ledare med stark förankring både internt och externt. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med Niclas 
på vår fortsatta utvecklingsresa, säger Christer Fogelmarck koncernchef Parks and Resorts.  

Niclas Palmqvist är 45 år och bor på Vikbolandet med fru och två barn. Innan karriären på Kolmården har han bland 
annat varit verksam på Mauritzbergs Slott under 12 år.  

-Jag blev väldigt glad över att bli tillfrågad och känner mig ödmjuk och peppad för uppgiften. Vi har precis öppnat parken och 
ska nu fokusera på att köra sommarsäsongen i mål. Att sedan få fortsätta utveckla parken tillsammans med alla medarbetare 
ska bli spännande, utmanande och mycket roligt. Jag trivs verkligen på Kolmården, säger Niclas Palmqvist. 

Tills dess att Niclas tillträder rollen som vd för Kolmården den 1 september 2017 kommer Christer Fogelmarck även 
fortsättningsvis att vara tillförordnad vd för Kolmården. 

För mer information, kontakta gärna 
Helena Axelsson, Informationsansvarig Kolmården 010-708 7537 helena.axelsson@kolmarden.com 
Niclas Palmqvist, tillträdande vd Kolmården 010-708 7732 niclas.palmqvist@kolmarden.com 
Christer Fogelmarck, koncernchef Parks and Resorts 010-708 7107 christer.fogelmarck@parksandresorts.com 

För fler bilder 
http://kolmarden.com/mediabank 

 


