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PRESSINFORMATION 2012-04-26 

 

Nu tar hon ratten på Michelsens Bil 
 

Den siste april är det förarbyte på Michelsens Bil AB.  Då tar Maria 
Adolfsson över ratten från mångårige VD:n Rolf Nossman. 

 – Jag ser fram emot att få ta över ett anrikt, välskött företag i en 

spännande bransch, säger hon. Målet är att vara det ledande bilföretaget 

på Österlen. 

 

Maria Adolfsson är en driven ledare och civilekonom. Närmast kommer hon 

från posten som försäljningschef på mjukvaruföretaget Palette Software & 

Consulting. Dessförinnan har hon arbetat i ledande positioner inom ekonomi, 

inom bland andra E.ON-koncernen och i PNB-koncernen. 

 

Dubblad omsättning på sex år 

Maria Adolfsson blir VD och ekonomichef för ett företag med en 

respektingivande försäljning: 400 miljoner per år. Det är en fördubbling sedan 

de nuvarande ägarna tog över 2006. 

 – Det kanske höjs lite på ögonbrynen för att jag är kvinna, säger hon. 

Men i sak tror jag att det är min person och mitt ledarskap, som kan bidra till att 

ta Michelsens vidare. Jag är stolt över att få detta förtroende. Tillsammans med 

våra engagerade medarbetare kommer jag driva utvecklingen vidare. Jag vill, 

med kunden i fokus, ständigt jobba med förbättringar och stärka våra 

varumärken i regionen. Min vision är inte konstigare än att Michelsens ska vara 

det ledande bilföretaget i sydöstra Skåne. 
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För mer information, vänligen kontakta 

Maria Adolfsson, VD Michelsens Bil AB, 

mobil 0722-37 22 33, e-post: maria.adolfsson@michelsensbil.se 

Christer Browall, styrelseordförande och ägare, Michelsens Bil AB 

mobil: 0708-15 93 95, e-post: christer.browall@michelsensbil.se 

Charlotte Uhler, ID kommunikation, presskontakt för bilder mm, bokning 

intervju, mobil: 0708-108612, e-post: charlotte.uhler@idkommunikation.com 

   

Om Michelsens Bil AB 

Michelsens Bil AB är ett familjeföretag med snart 80 år på marknaden. I dag 

finns Michelsen i Tomelilla där man fokuserar på Volkswagen och Scania, och i 

Ystad där man fokuserar på Audi och Skoda. Företaget har också service på 

båda orterna. Michelsens Bil har 65 anställda och omsatte 390 miljoner kronor 

2011. 

www.michelsensbil.se 

 

 

 

 
 

 


