
        Pressmeddelande från Veidekke  

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. 
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Veidekke får ny kommunikationschef och affärsutvecklingschef 
 

 
 
Max Ney har anställts som kommunikationschef för Veidekke i Sverige. Han kommer senast 
från en roll som ansvarig för centrala kampanjer åt socialdemokraterna i Stockholms läns 
landsting. I sin tidigare roll som kommunikationskonsult på PR-byrån Springtime har Max 
införskaffat sig gedigen erfarenhet av kommunikationsarbete, både inom privat- och offentlig 
sektor. Max är 31 år och har en examen från Entreprenörsprogrammet, inriktning 
statsvetenskap, på Södertörns högskola. Som kommunikationschef kommer Max ansvara för 
den externa kommunikationen i Veidekke Entreprenad AB och Veidekke Bostad AB. 
 
- Veidekke har sedan starten för tio år sedan nu rotat sig i Sverige. Vi står nu inför fortsatt 
tillväxt och i det arbetet kommer Max få en viktig roll att förstärka vårt varumärke och 
tydliggöra vårt budskap. Max erfarenhet från offentlig sektor och olika branscher i 
näringslivet är en utmärkt bakgrund för det uppdraget och jag är glad att Max bestämt sig för 
att komma till oss på Veidekke, säger Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB. 
 
Thomas Andersson som haft rollen som kommunikationschef är utnämnd till 
affärsutvecklingschef för Veidekke Bostad AB. I den rollen kommer Thomas att ansvara för 
Veidekke Bostads strategiska affärsutvecklingsfrågor samt utveckla den svenska 
portföljstrategin. 
 
Max börjar sin anställning hos Veidekke under oktober månad. 
 
För mer information vänligen kontakta 
Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, 08-635 61 15 
Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad AB, 08-635 61 50 
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