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NCC:s Petra Krüger tar plats i SGBC:s styrelse
Petra Krüger, ny Sverigechef för NCC Property Development, har blivit
invald i styrelsen för Sweden Green Building Council, Sveriges ledande
organisation för hållbart samhällsbyggande.
I samband med årsmötet i Sweden Green Building Council (SGBC) valdes Petra Krüger,
NCC samt Mats Hederos, vd AMF Fastigheter, in i styrelsen.
– Jag är mycket glad och ödmjuk inför förtroendet att bli invald i Sweden Green
Building Councils styrelse. Behovet av erfarenhet och kunskap är stort och ett
branschgemensamt forum för att diskutera, utbilda och driva utveckling är av avgörande
betydelse för att säkra framdrift i dessa viktiga frågor, säger Petra Krüger, Sverigechef
NCC Property Development.
Sweden Green Building Council har ett stort nätverk av experter för erfarenhetsutbyte
och inspiration och erbjuder verktyg och utbildning i miljöcertifiering av byggnader,
stadsdelar och anläggningsprojekt. Många av NCC:s projekt miljöcertifieras till exempel
genom SGBC:s system BREEAM eller Miljöbyggnad.
– Vi ser att det finns en stor efterfrågan på kunskap om att utveckla och bygga hållbart
och att NCC nu är representerade i SGBC:s styrelse är värdefullt för vårt framtida arbete,
säger Henrik Landelius, affärsområdesansvarig NCC Building Sverige.
NCC och 12 andra företag och organisationer grundande tillsammans SGBC 2009.
Sedan dess har mer än 400 medlemmar anslutit sig.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Petra Krüger, Sverigechef NCC Property Development, 070-512 69 56
Tove Stål, presschef NCC, 076-521 61 02, tove.stal@ncc.se
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank
Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de
ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr
SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.
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