
 
 
Borlänge 2018-01-08 

 

 

ByggPartner i Dalarna Holding AB, Box 848, 781 28 Borlänge, Tel: 0243-55 95 00 

Besöksadress: Brunnsgatan 38,  784 28 Borlänge, 

www.byggpartner.se,  mail: info@byggpartner.se,  OrgNr: 556710-9243 

Pressmeddelande 
 

ByggPartner rekryterar Helena Blom som CFO 

Helena Blom tillträder tjänsten som CFO i ByggPartner i Dalarna Holding AB. Hon har stor erfarenhet inom 

projektstyrning och styrelsearbete och kommer närmast från en roll som ansvarig för projektcontrolling 

inom ABB. Helena kommer ingå i koncernledningen och tillträder sin roll den 19 mars 2018. 

”Det är med stor glädje vi välkomnar Helena Blom till tjänsten som CFO för ByggPartner. Hennes erfarenhet 

från industrin inom projektstyrning kommer utveckla bolaget och ytterligare vässa till oss och vårt 

erbjudande.” säger Sverker Källgården, VD för ByggPartner. 

Helena, utbildad civilingenjör och civilekonom, har stor erfarenhet av projektstyrning samt ett ledarskap som 

kommer passa utmärkt på ByggPartner. Helena har idag en tjänst inom ABB som ansvarig för 

Projektcontrolling och har även erfarenhet från styrelsearbete inom Södra Dalarnas Sparbank. 

” Det skall bli väldigt roligt att ansluta till ByggPartner, att få arbeta med helheten och bidra till bolagets 

utveckling och lönsamhet. Att ByggPartner är så starka inom partnering har verkligen bidragit till mitt beslut 

och Sunt förnuft från Dalarna är något jag verkligen står bakom” säger Helena Blom 

 
För mer information vänligen kontakta: 
 
Sverker Källgården, VD 
Mobil: 070-416 97 70 
E-post: sverker.kallgarden@byggpartner.se 
 
 
Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 8 januari 2018. 
 
Handelsplats: Nasdaq First North Premier 
Kortnamn: BYGGP 
Certified Adviser: FNCA Sweden AB 
 
ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. I 

Stockholm/Mälardalen är siktet inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de 

marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder byggentreprenad, byggservice, ställningsentreprenad 

och finns representerade i Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala, Eskilstuna och 

Västerås. ByggPartner har cirka 420 medarbetare och omsatte drygt 1,2 miljarder kronor 2016. 
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