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Nyss tillträdd i rollen och tacksam för att jag har en god erfarenhet ifrån denna dynamiska 
bransch, för att välja ett passande ord. Från dag 1 ett fantastiskt varmt mottagande från 
medarbetare här internt, bådar gott tänkte jag som har service inpumpat genom navelsträngen 
sen fosterstadiet. Ja och nu ett antal veckor senare har jag i min inställning inte förändrats. Jippi, 
utångsläget är en engagerad ”flotta”/”crew” eller ”gäng” att få driva ExpanderaMeras nya vision 
med. Till det även ett väldigt väl fungerande systemstöd. Heja Grundaren! Jag tackar och tar 
emot. Och det är klart att det inte är en nackdel att få börja ett nytt uppdrag under den ljuva 
sommartid med ett ljus som och en temperatur som fungerar som en batteriladdare till oss 
nordbor, svältfödda på värme och ljus. 
Vi på ExpanderaMera kommer från och med nu jobba stenhårt med begreppet Hållbarhet och bli 
tydliga med att beskriva hur vi tillsammans, genom hela vår process från sälj- rekrytering- 
bemanning till kvalitetsuppföljning, faktiskt bidrar till ett hållbart byggande genom att ni kunder 
fortsätter att anlita oss. 
Hållbarhet är ett ord med ett stort innehåll. För min del, med en gedigen HR-bakgrund och 
kopplat till verksamheter som ska göra kundnytta, handlar det främst om att ha ett bra maskineri, 
utan välsmorda kuggar kommer vi inte långt. Hållbart medarbetarskap är grunden för mig, lyckas 
vi spela på rätt fiolsträngar så kommer ljuv musik. Ja, jag gillar metaforer, och jag syftar så klart 
på genom en stark teamkänsla med ett högt engagemang som bidrar till kreativitet bildas en 
positiv kraft som omöjligen kan låta bli att smitta alla ExpanderaMeras medarbetare och i nästa 
skede även våra kunder. Visst vill vi vara bäst i klassen på kundrelationer så klart! 
Sylwia Spruch utsedd som vice vd kommer att tillsammans med mig författa kommande VD-brev, 
vilket känns naturligt då vi jobbar väldigt nära varandra och kompletterar varandra väldigt väl. 
 
På snart återhörande! 
Disa Blomfeldt 
  

  

 


