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A Beautiful Soup stärker sitt hållbarhetserbjudande med 
Gunnar Söderholm 

A Beautiful Soup knyter till sig Stockholms stads före detta miljödirektör Gunnar Söderholm.  

Gunnar Söderholm har ansvarat för en rad områden inom staden och var senast miljödirektör mellan 
2006-2018. Innan dess var Gunnar biträdande stadsdirektör i Stockholms stad med ansvar för bland 
annat bostadsbyggande, ICT och trängselavgifter. Gunnars resa i staden inleddes som 
borgarrådssekreterare på finansroteln 1989. 

- Vi är jätteglada över att ha kunnat knyta Gunnar till oss, säger A Beautiful Soups vd Emelie 
Löthgren. Gunnar har en bredd och en erfarenhet som kompletterar oss. Vårt erbjudande 
och vår ambition att vara spjutspets inom hållbar stadsutveckling stärks med Gunnar som 
dessutom kan vår hemmaplan Stockholm utan och innan. 
 

- Nu när tiden som tjänsteman i staden är över så vill jag ändå fortsätta arbeta med att 
utveckla Stockholm, säger Gunnar Söderholm. Miljöfrågor, trafik och byggande är frågor som 
ligger mig varmt om hjärtat och därför känns en nischad byrå som A Beautiful Soup helt rätt 
för mig. Att jag sen haft förmånen att jobba med två av byråns grundare under min tid i 
staden gör startsträckan kort. 
 

- Det är bara att hoppa upp i sadeln igen. Omvärlden tittar ofta avundsjukt på Stockholm när 
det handlar om hållbarhetsfrågorna och det finns ett stort intresse att lära sig av vad som 
gjorts här. Ett av de uppdrag som jag redan tillfrågats om att hjälpa till med är från staten 
New York och deras stundande trängselavgiftsförsök, avslutar Gunnar Söderholm. 

För mer information kontakta: 
 
Gunnar Söderholm 
Senior rådgivare 
A Beautiful Soup 
073-668 16 30 
 
Emelie Löthgren 
VD 
A Beautiful Soup 
emelie.lothgren@abeautifulsoup.se 
070-922 91 76 

 
A Beautiful Soup är en PR-byrå som är specialiserad på hållbarhet och stadsutveckling med fokus på 
Public Affairs. Vi har särskilt god kunskap kring påverkansarbete riktat mot kommuner och 
regioner/landsting. A Beautiful Soup driver bland annat Stadspodden och Stadsutvecklingsdagarna 
som arrangeras under Almedalsveckan. 



  

 

Gunnar Söderholm, senior rådgivare, A Beautiful Soup. 


