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Jag är född 1952, är uppväxt och bor fortfarande på ett familjejordbruk där jag sköter 

bokföring och löner. Har under hela mitt liv varit föreningsengagerad på olika sätt 

eftersom jag tycker det är viktigt att både förstå och vara med och ta ansvar för det 

som händer i samhället.  

Under många år arbetade jag inom Studieförbundet Vuxenskolan med ansvar för 

ekonomi och personalfrågor, frågor som jag tycker är både viktiga och intressanta. 

Civilsamhällets del i människors vardag är idag en viktig pusselbit för att människor 

ska må bra.  

Från valet 2006 fick jag förtroendet att vara politiker på heltid inom Landstinget 

Västmanland där ekonomi och personalfrågor är bland de viktigaste områden att 

utveckla för att klara bl a det sjukvårdsuppdrag som varje landsting/region har.   

Efter valet 2018 har jag valt att sluta med politik på heltid men sköter fortfarande 

familjeföretagets bokföring och löner.  

Det finns nu mer tid för annat och är sedan ett par år tillbaka vice ordförande i 

Västmanlands hemslöjdsförbund. Ett uppdrag som har gett många nya positiva 

upplevelser och bekantskaper och som jag känner mig väldigt hemma i.  

Jag uppfattar mig själv som en person som har lätt för samarbete och samverkan, är 

lyhörd och en god lyssnare men som också vågar säga ifrån när det behövs. 
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Annika Nygårds, Sågmyra 
Jag är 55 år och gift med Mats 71 år och vi bor i Gopa en by mellan Leksand och 
Falun. Vi uppskattar kulturella aktiviteter och allt som sätter krydda i livet. Vi 
fördelar vår tid mellan Dalarna, Stockholm och Frankrike. Jag är aktiv med löpning 
och längdskidåkning på min fritid. Som person är jag positiv, lugn och analytiskt 
lagd.  
Arbetar idag ca halvtid med olika styrelseuppdrag. Jag är bla styrelseordförande i 
Mellansvenska Handelskammaren sedan 2013 och ordförande i Falu Minnesfond 
sedan 2016. Jag är också aktiv med Handelskammarens och andra fonders/stiftelsers 
kapitalförvaltning. Under åren 2007-2013 har jag varit VD för Bjursås och Leksands 
Sparbank. Tidigare i mitt yrkesliv har jag varit chef för den centrala administrationen 
hos ALMI Företagspartner AB, Sthlm och ingått i dess ledning. Innan dess var jag stf 
VD och controller hos ALMI Dalarna. 
Startade min yrkeskarriär 1986 hos PWC i Borlänge som konsult och revisor. 
 
Vad jag kan bidra med vad gäller Sätergläntans framtida utveckling är 
mångårig erfarenhet av att arbeta i styrelser och ledningar, näringslivsutveckling, 
finansfrågor, ekonomi- och analys och affärs- och verksamhetsutveckling. 


