
        Pressmeddelande från Veidekke  

Veidekke Sverige AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med  
ca 6 500 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2007 en omsättning på ca 19,3 mdr NOK (ca 22 mdr SEK). 
 
Veidekke Bostad AB är ett bostadsutvecklingsföretag som förvärvar och förädlar mark, såväl som bebyggda fastigheter, med syfte  
att kunna erbjuda bostäder. Bostadsproduktionen består av lägenheter som upplåts med bostadsrätt samt småhus som erbjuds  
som bostadsrätt eller med äganderätt. Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne och Göteborg. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Veidekke Bostad AB. Box 1503, Allén 7, SE-172 29 Sundbyberg, tfn +46 8 635 61 00 
E-post: info@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se 
Finansiell information om Veidekke finns på www.huginonline.no/VEI  
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Thomas Andersson ny Kommunikationschef på Veidekke 
Bostad AB 
 
Thomas Andersson, 40 år har utsetts till ny Kommunikationschef på Veidekke Bostad AB 
och efterträder därmed Lennart Weiss.  
 
Thomas Andersson arbetar sedan 2006 som biträdande kanslichef på finansroteln inom 
Stockholms stad. Dessförinnan arbetade Thomas som planeringschef inom M-kansliet på 
Stockholms Läns Landsting och tidigare även som ledarskribent på Svenska Dagbladet, 
samt som PR-konsult (chef för Public Affairs) inom Hill & Knowlton. 
 
- Thomas har en lång och gedigen erfarenhet av kommunikation och samhällskontakter 
vilket gör honom mycket lämpad för denna befattning när vi nu kommit till den fasen att vi 
vill utveckla företagets omvärldsrelationer samt tydligare positionera varumärket, säger 
Per-Martin Eriksson, VD för Veidekke Bostad AB. 
 
- Veidekke har på kort tid visat att man har både kapacitet och vilja att vara en utmanare i 
marknaden. Företaget har ett mycket gott rykte, en erkänt positiv och inspirerande 
företagskultur samt en stor potential att utvecklas vidare. Jag ser fram emot att få bidra till 
företagets vidare utveckling i Sverige och inte minst i Stockholmsmarknaden som jag 
känner väl, säger Thomas Andersson. 
 
Thomas Andersson tillträder befattningen under september månad. 
 
 
För ytterligare information: 
 
Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn 08 - 635 61 15 
Sylvianne Bergman, Informationschef, Veidekke Sverige AB, tfn 08 - 635 61 11 

 


