
Ny VD i Hydria Water 
Den 20 november tillträder Henrik Montalvo som VD i Hydria Water AB 
för att ytterligare stärka bolagets position på marknaden.  
Henrik efterträder Tor-Björn Danielsson som varit tillförordnad VD.

Hydria Water bildades 2016 som ett säljbolag för att gemensamt dra nytta av styrkorna i  

Mellegård & Naij och VA Teknik Sweden. Genom innovation och utveckling och med Sverige som 

bas erbjuder Hydria Water högkvalitativ utrustning för vattenrening i hela världen. Efterfrågan på 

produkterna ökar stadigt både i Sverige och internationellt, därför anställs nu Henrik Montalvo 

som VD. 

-Henrik tillför ytterligare energi i arbetet som påbörjats med att utveckla den gemensamma  

försäljningsorganisationen och att förstärka Hydria Waters position på marknaden. Vi ser en 

positiv utveckling av verksamheten och har en ambition att växa under lång tid framöver, säger 

Tor-Björn Danielsson, koncernchef. 

Henrik kommer närmast från Siemens Industri, där han arbetat som försäljningschef  för  

produkt- och  systemförsäljning. 

-Jag är ärad över att få chansen och ser en enorm potential i Hydria Water. Vi ska utnyttja båda 

företagens styrkor och vara en stor internationell aktör. Det finns mycket kunskap bland med- 

arbetarna att ta tillvara på, och just nu är svensk miljöteknik på väg att få allt mer uppmärksamhet 

världen över. 

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 luftbe-

handling 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.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
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