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Sedan år 2000 har vi utmanat den svenska byggbranschen. Med tydliga värderingar, delägarskap och medarbetarinvolvering har vi befäst vår 
plats på kartan och på vägen har vi nog fått ett och annat ögonbryn att skjuta i höjden. Veidekke startade 1936 och är idag Skandinaviens 
fjärde största byggföretag. Vår affärsidé är enkel men förbluffande unik.  Vi bygger vackra, genomtänkta och funktionella hem till ett attraktivt 
pris. Nu fortsätter vi att satsa på bostäder som både är attraktiva för våra kunder och hållbara ur ett klimatperspektiv. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Veidekke Bostad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Löfströms Allé 7 SE-172 66 Sundbyberg, tfn +46 8 635 61 00  
E-post: info@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se 
Finansiell information om Veidekke finns på www.veidekke.com 

Sundbyberg 2011-06-16 

 

 

Veidekke Bostad breddar sin kompetens inom affärsutveckling    
 
Veidekke Bostad har genomfört två strategiska rekryteringar inom affärsutveckling. 
Utökningen är ytterligare ett steg i att förstärka Veidekke Bostads 
affärsutvecklingskompetens i regionerna Stockholm/Mälardalen och Västra Sverige. 
 
Gunnar Hansson kommer att komplettera Veidekke Bostads affärsutvecklingsteam i Stockholm 
med erfarenhet inom kommersiell fastighetsutveckling. Närmast kommer Gunnar Hansson från 
Nordier.  
 
”Vi ser en ökad efterfrågan av våra bostäder på den största bostadsmarknaden i Skandinavien. För 
att bättre kunna tillgodose framtida behov av attraktiva bostadsprojekt i Stockholm/Mälardalen har 
vi nu förstärkt samt breddat vårt erfarna affärsutvecklingsteam”, säger Per-Martin Eriksson, VD 
Veidekke Bostad AB. 
 
I Göteborg kommer Lars Redig, tidigare affärsutvecklar på JM AB, bidra med sina erfarenheter av 
stora och central projekt i Göteborg när Veidekke Bostad växer ytterligare i regionen.  
 
”Vår kompetens att ta fram klimatsmarta och attraktiva bostadsprojekt efterfrågas i allt större 
utsträckning i Västra Sverige. Därför är det extra roligt att vi lyckas rekrytera Lars Redig som bland 
annat haft en framträdande roll i stora projekt som Norra Älvstranden, Kvibergsstaden och 
omdaningen av SKF området i Gamlestaden i Göteborg”, säger Per-Martin Eriksson, VD Veidekke 
Bostad AB. 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB 
Telefon: +46 8 635 61 15 
Mail: per-martin.eriksson@veidekke.se 
 
Max Ney, Kommunikationschef Veidekke Sverige 
Telefon: +46 70 440 20 21 
Mail: max.ney@veidekke.se 
 

 
 


