
Nya medarbetare på MRF

Jeanette Edman

Lars Lieberg

ny marknadskoordinator 

ny bilhandelsansvarig

Ålder: 46 år
Civilstånd: Gift med Per
Familj: Tre söner, Linus, Ludvig & Lucas
Bor: Åkersberga
Första bil: Mitsubishi Carisma årsmodell-99
Favorit körsträcka: Össebyvägen, mellan  
Åkersberga och Brottby

Ålder: 52 år
Civilstånd: Gift med Catharina
Familj: Två söner, Samuel & Christoffer
Bor: Södermalm Stockholm
Första bil: Vit Ford Escort GL årsmodell-81
Favorit körsträcka: Salzburg Ring

Bor i Åkersberga sedan 12 år tillbaka. Tycker om att umgås med familj och vänner och att resa, upptäcka nya 
saker. Nybliven golfare som har nära till skratt och gärna äter/lagar god mat med dryck därtill. Helgerna  
planeras ofta runt sönernas aktiviteter (fotboll, innebandy och golf).
Brinner för empati och rättvisa. Min nyfikenhet driver mig mot nya utmaningar och att lära mig nya saker. Jag 
tycker om att ha mycket på gång, är social och tror rollen kommer passa mig bra. Kommer nu senast från jobb 
som marknadskoordinator på Börje Johanssons Bil i Åkersberga och Norrtälje och innan dess som marknads-
koordinator och innesäljare på Micrologistic som jobbat mycket mot verkstadsbranschen.

Jeanette har sin första dag på MRF 25 maj.

Uppväxt i Haninge och söderort, numera boende på Södermalm. Började på Ostermans ekonomiavdelning och 
har efter drygt 30 år i branschen haft många spännande och intressanta uppdrag med fokus på bilförsäljning.
Fru och två söner, lantställe vid Hjälmaren och intresse för sporter som genomsyrat hela livet men där endast 
golf numera utövas regelbundet.  Drivs av stark tro på att göra det enkla bra, och framförallt rätt. Har genom 
åren sett allt för många som krånglar till vardagliga saker vilket oftast landar fel hos personalen med efterföl-
jande dåligt resultat. Ser fram emot att få bidra med mångårig erfarenhet till ett starkare MRF och vara med att 
utveckla tjänster eller produkter som skapar en lönsam bilhandel. 
 
Lars kommer nu senast från en tjänst som Företagschef region Stockholm hos Hedin Bil. Innan dess har han 
bland annat varit vd för Mercedes Benz försäljning i Stockholm, platschef/vd Bilcentralen/Bilia Group samt 
försäljningsdirektör Europeiska Motor.

Lars har sin första dag på MRF 14 maj.


