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Martin Jingnäs blir ny VD i Hydria Water
Nu tar Hydria Water AB nästa steg med Martin Jingnäs som ny vd. 
Martin tillträder sin nya position 1 mars, och efterträder Tor-Björn
Danielsson som varit tillförordnad vd.
Hydria Water bildades 2016 som ett gemensamt säljbolag för VA Teknik Sweden och Mellegård &
Naij. Genom innovation och utveckling, och med Sverige som bas, erbjuder Hydria Water hög
kvalitativ utrustning för vattenrening i hela världen. Samordningen mellan bolagen har varit
mycket positiv, och skapat stora möjligheter på den internationella marknaden.
Martin har sedan 2004 varit vd för VA Teknik Sweden, och kommer att kunna leda hela Hydria
Water till att bli en ytterligare starkare leverantör både nationellt och internationellt.
-Det känns väldigt roligt att få förtroendet att leda alla bolag inom Hydria Water. Våra med
arbetare är vår styrka, och det finns en enorm kompetens och kunskap inom företagen. Med
Hydria Group i ryggen får vi en stabilitet och trygghet som ger oss stor potential att utvecklas
och växa de kommande åren, säger Martin.
Henrik Karlgren fortsätter som platschef för Mellegård & Naij i Skövde medan Martin ersätter
tidigare VD Per Mellegård som fortsätter arbetet med att utveckla våra produkter. Tor-Björn som
varit tfvd för Hydria Water fortsätter arbetet med att utveckla Hydria Group.
-Vi ser att det finns bra möjligheter för vattenbolagen att växa framöver, och Martin kommer med
sin erfarenhet och kunskap kunna leda arbetet med att utveckla Hydria Water till en starkare
aktör med ledorden ”Towards a cleaner world” på ett bra sätt, säger Tor-Björn, koncernchef
för Hydria Group.
VA Teknik Sweden AB finns i Borås och är marknadsledande i Sverige inom områdena slamskrapor
och utrustningar till sedimenteringsbassänger. Mellegård & Naij AB med fabrik i Skövde utvecklar
och tillverkar mekanisk utrustning för vattenrening och avfallshantering över hela världen.
Hydria Group AB är en familjeägd industrikoncern med verksamhet inom miljöområdena luftbehandling och vattenrening samt IT/Reklam och skogskonsultation. Hydria Group omsätter ca 300 miljoner
kr per år och har ca 150 anställda. Huvudkontoret finns på Borås Öfwre Station i Borås.
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