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På Orusts Försäkringsbolags bolagsstämma i veckan gjordes förändringar i styrelsen då två ledamöter nu 
lämnade sina poster efter många år och en ny från Skaftö invaldes. På det konstituerande mötet lämnade 
dessutom Maria Olsson över ordförandeklubban även om hon själv sitter kvar hela sin mandatperiod. 

 
För oss på Orusts Försäkringsbolag är det viktigt med en kompetent, jämställd och lokalt förankrad styrelse. I 
och med årets bolagsstämma lämnade Börje Hansson och Sverre Högström styrelsen efter 15 respektive 35 år 
och vi tackar dem för deras bidrag till bolaget under alla dessa år. Samtidigt lämnar Maria Olsson över 
ordförandeskapet till Christina Thulin, som upplevt somrarna på Råön i hela sitt liv men nu bosatt sig på Flatön 
för att, förhoppningsvis, kunna driva vidare sin egen konsultverksamhet på heltid därifrån. 

 
”Det känns fantastiskt bra att detta skifte görs nu. Börje och Sverre har under många år bidragit med sina djupa 
erfarenheter. Att Christer, från GRG Svenssons Byggnads AB i Grundsund, kommer in är en väldigt viktig faktor 
både för att vår marknad även innefattar Skaftö men också med tanke på de erfarenheter som Christer har av 
såväl företagande som av byggbranschen”, säger Maria, som har varit ordförande i Orusts Försäkringsbolag i  
14 år, och fortsätter;   
 
”Vi har i styrelsen under en tid arbetat med Orusts Försäkringsbolags utveckling och detta skifte blir ett 
naturligt steg in i framtiden. Christina har jag arbetat med tidigare då vi båda arbetade inom bankvärlden och 
jag med övriga i styrelsen har fullt förtroende för henne i hennes nya roll som ordförande. Christina har ett 
enormt engagemang för företaget och vår marknad känns även som hennes hemmaarena”. 
 
Christina har arbetat med kommunikation, varumärke, kultur & värderingar i över trettio år och driver sedan  
13 år sitt egna företag Communication Area. Hon har stor erfarenhet av arbete i både stora och små företag 
och branscher som är närbesläktade med försäkringsbranschen. 
 
”Jag är så oerhört glad för det förtroende jag känner och får av både styrelse och medarbetarna. Att få vara en 
del av Orusts Försäkringsbolags resa mot visionen - Att vara det självklart bästa och naturliga förstavalet bland 
försäkringsbolag för alla hushåll och fastighetsägare på Orust och Skaftö - är så spännande och framåtriktat. 
Mitt bidrag kommer, förutom att driva styrelsens arbete, också att ta varumärket in i styrelserummet och, 
tillsammans med hela styrelsen, säkerställa att allt hänger ihop från vision och strategier till vårt dagliga arbete 
så att vi skapar det värde du som kund och därmed ägare har behov av när det som inte får hända, trots allt 
händer. Därför ska vi arbeta ännu mer med professionalism, trygghet och den lokala förankringen. Vi vill ju att 
alla fastighetsägare ska känna till och vilja vara kund hos oss”, säger Christina. 
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