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Pressemelding 

Visit Telemarks nye reiselivsdirektør ble Anne-Hege 
 

Skien, 6. januar 2020. Visit Telemark har ansatt ny reiselivsdirektør. Den nye direktøren er 

Anne-Hege Svartdal, opprinnelig fra en odelsgård i Svartdal i Seljord, og har 10 års 

ledererfaring fra reiselivsbedrifter i Oslo, selv i en ung alder av 33 år. 

Visit Telemark har ansatt ny reiselivsdirektør. Den nye direktøren er Anne-Hege Svartdal, opprinnelig 

fra en odelsgård i Svartdal i Seljord, og har 10 års ledererfaring fra reiselivsbedrifter i Oslo, selv i en 

ung alder av 33 år. 

Anne-Hege Svartdal har en Bachelor fra Hotellhøyskolen i Stavanger og har siden da jobbet med 

stadig større lederjobber innen hotell, restaurant og reiseliv. Hun har blant annet vært daglig leder på 

Oslo Street Food, driftssjef i Villa Paradiso Group, hotellsjef på Thon Hotel Thermius og sales 

manager Radisson Blu Hotel. Nå skal hun etterfølge Caroline Laurhammer som ny reiselivsdirektør. – 

Jeg begynte å jobbe allerede i en alder av 13 år, og med min første lederrolle med personalansvar i en 

alder av 23 år – noe som har gitt meg blant annet 10 år med personalansvar, med arbeidstakere fra 

over 30 forskjellige nasjonaliteter og flere kulturer, sier hun.  

– Anne-Hege fremstår som kommersiell, en dyktig relasjonsbygger, entusiastisk og med høy grad av 

gjennomføringskraft. Vi er kjempefornøyde med valget og ser frem mot en spennende utvikling av 

reiselivet i Telemark med henne om bord, sier Christer L. Sørensen, styreleder i Visit Telemark. 

Anne-Hege Svartdal begynner i stillingen for fullt i løpet av mai. – Som arbeidsgiver og bedrift mener 

jeg at man har et større ansvar, blant annet som både rollemodell, miljøforkjemper, innovatør og 

sysselsetter. Vi alle har et større ansvar enn bare oss selv. Jeg er oppriktig glad i Telemark, etter å ha 

vokst opp i hjertet av fylket, og gleder meg virkelig til å jobbe for at Telemark blir enda mer synlig og 

vinner markedsandeler fremover, sier Anne-Hege Svartdal.  

Markedssjef Håkon Nordby fungerer fortsatt som daglig leder inntil den nye lederen tiltrer. De ansatte 

i Visit Telemark har lang erfaring og god kompetanse på markedsføring og reiseliv. – Anne-Heges 

bakgrunn og egenskaper utfyller kompetansen i selskapet på en glimrende måte og nå vil selskapet stå 

godt rustet for å fremme regionen og dets reiselivsaktører, avslutter Christer Sørensen. 

 

Mer informasjon 

Christer L. Sørensen, styreleder i Visit Telemark 

Mobil 90862850 

E-post: christer.sorensen@olavthon.no 

Håkon Nordby, fungerende daglig leder og markedssjef 

Mobil 90959541  

E-post: haakon@visittelemark.no 


