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ÅF Pöyry förvärvar elkonsultbolaget Sonny Svenson 

Konsult AB 

Genom förvärvet förstärks ÅF Pöyrys erbjudande inom 

kulturbyggnadsområdet i Sverige. 

Förvärvet är i linje med ÅF Pöyrys strategi att utöka sitt multidisciplinära erbjudande 

inom fastigheter och det stärker även bolagets position inom den svenska 

kulturbyggnadssektorn.  

Sonny Svenson Konsult AB, grundat 1988, är en Stockholmsbaserad 

konsultverksamhet som erbjuder tjänster inom el- och telekommunikation. Bolaget är 

specialiserade på kulturbyggnader som exempelvis museum, slott och kyrkor.  

”Vi ser en tydlig trend mot upphandling av multidisciplinära team, särskilt inom större 

uppdrag. Vi ser fram emot att välkomna Sonny Svenson Konsult till oss och 

tillsammans utveckla vårt erbjudande inom fastigheter,” säger Jonas Gustavsson, VD 

och koncernchef för ÅF Pöyry. 

”Vi är glada att bli en del av ÅF Pöyry. För våra medarbetare öppnar förvärvet 

möjligheter inom intressanta projekt och kontinuerlig kompetensutveckling. Vi ser 

fram emot att bli en del av ÅF Pöyrys multidisciplinära erbjudande inom den svenska 

kulturbyggnadsområdet,” säger Sonny Svenson, VD för Sonny Svenson Konsult AB.  

Bolaget har en årlig omsättning på 14 MSEK och 10 anställda baserade i Stockholm. 

Sonny Svenson Konsult AB konsolideras som en del av ÅF Pöyry från 2 september 

2019. 
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ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra 

kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 

16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara 

lösningar för kommande generationer. 

Making Future. 


