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Sveriges Stenindustriförbunds nya styrelse  
I samband med Sveriges Stenindustriförbunds årsmöte i Växjö 18 mars fick 
styrelsen en delvis ny sammansättning.  
– Den nya styrelsen ger en bredare och mer heltäckande bild av branschens 
sammansättning, inte minst sedan två av de nya namnen är kvinnor, säger Kai 
Marklin, ordförande i Sveriges Stenindustriförbund.   

Sveriges stenindustri är starkt förknippad med familjeföretag som i generationer drivit 
verksamheten. Allt fler kvinnor får också framträdande positioner i den generations-
växling som pågår i många familjeföretag, oavsett bransch.  
– Vi ser samma mönster i vår bransch och det är viktigt att styrelsens sammansätt-
ning även avspeglar den utvecklingen, säger Kai Marklin.  
Elisabeth Ahlström, vd för Västerviks stenhuggeri och Enskede gravvårdar, har under 
flera år varit en drivande kraft i förbundets utskott och tar nu en av fyra ordinarie plat-
ser i styrelsen. Hon kommer inte själv från ett av stenindustrins familjeföretag, vilket 
gör henne än mer ovanlig som kvinnlig representant för branschen.  
– Min pappa drev förvisso företag i en annan bransch, men jag hade själv varit an-
ställd 14 år i branschen när jag för 23 år sedan fick en förfrågan om att ta över ett av 
de företag som jag driver idag.  
Under den tiden har hon även fått uppleva en bransch i stark förändring.  
– Allt är i dag mycket mer personligt, precis som övriga samhället blivit mer individua-
liserat. Med min erfarenhet hoppas jag kunna bidra till att människor får en mer ny-
anserad bild av vår bransch, samtidigt som vi själva lever upp till deras förväntningar. 

Sveriges Stenindustriförbunds nya styrelse: 
Ordförande: Kai Marklin  
Vice ordförande: Mats-Ola Ericsson, Borghamns Stenförädling   
Ordinarie: Jörgen Lundgren, Hallindens Granit  
Ordinarie: Tomaz Lewander, S:t Eriks 
Ordinarie: Elisabeth Ahlström, Västerviks Stenhuggeri  
Suppleant: Stefan Aronsson, Närkesten  
Suppleant: Peter Gustafsson, Borghamnsten   
Suppleant: Kenn Ahlgren, Ahlgrens Marmor   
Suppleant: Maria Thor, Thorsberg Stenhuggeri  

Mer info och frågor:  
Kai Marklin, ordförande Sveriges Stenindustriförbund tel: 070-59 471 95  kai@sten.se 

Sveriges Stenindustriförbund är en branschorganisation vars medlemsföretag bryter, föräd-
lar, monterar och importerar natursten. Medlemsföretagens kunder finns både inom offentlig 
och privat sektor. Medlemmarna omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och sysselsätter cirka 1 
200 personer. Se www.sten.se  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