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En av grundarna drar sig tillbaka  

Sören Hedberg, en av tre grundare av AB Igrene, har beslutat att efter 

det lyckosamma gastestet i förra veckan avveckla sitt personliga enga-

gemang i bolaget. 

Sören Hedberg, 79 år, har tillsammans med Paul Storm och Mats Budh lagt grunden till 

Igrenes verksamhet och aktivt arbetat med företagets utveckling under många år. Nu 

har Sören meddelat företagsledningen och ordföranden att han p.g.a ålder inte längre 

står till företagets förfogande. 

Genom sin livslånga verksamhet inom markentreprenader av allehanda slag och stora 

kunskap om geologin inom Siljansringen har Sören varit en resursperson för Igrene. 

Sören själv betonar att hans beslut handlar om det genombrott bolaget nu fått och att 

Igrene verkligen kan påvisa att många års verksamhet givit påvisbara resultat på flera 

håll inom Siljansringen men att han nu måste ägna sig åt sin egen person, familj och 

hälsa. 

Igrenes vd Mats Budh säger att beslutet var väntat sedan en tid tillbaka och att Igrene kom-

mer att sakna Sörens initiativkraft, idéer och gåpåaranda när det gäller att göra rätt saker i 

arbeten i fält.  

 

Sören har under senare tid gett bort en del av sitt aktieinnehav till sina anhöriga. I och med 

den situation som nu inträder kommer Sören Hedberg inte längre att vara en insynsperson i 

Igrene. 

 

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, Verkställande Direktör              

mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26  

 

 

 



 

 

 

Om Igrene 

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för  377 miljoner år sedan. Det är Europas 

största meteoritkrater. 

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser längs Siljansringens perifera delar. Flera 

provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av 

ren metangas.  

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.  

Igrene har varit verksamt i cirka tio år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja 

inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern 

där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda. 
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