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Skanska-chef utsedd till ny ordförande för 
”grön” rådgivargrupp åt den brittiska regeringen 
 
Mike Putnam, VD för Skanska UK, har utsetts till ny ordförande i 
Green Construction Board (GCB). Han kommer att dela 
ordförandeskapet för GCB med Storbritanniens näringsminister 
Mark Prisk. GCB är ett rådgivande forum åt den brittiska 
regeringen och Storbritanniens design-, bygg-, infrastruktur- och 
fastighetsbranscher. Forumet lanserades i november 2011.   
 
Green Construction Board samlar hela branschen kring viktiga framtidsfrågor 
och utvecklar åtgärder för att främja utvecklingen av grönt byggande. 
Forumet har bland annat samlat mer än 160 representanter för branschen för 
att ta fram långsiktiga mål för branschens utveckling, skapa en 
kunskapsbank i syfte att minska koldioxidutsläppen och identifiera andra 
åtgärder för att kunna utveckla ett hållbart byggande.  
 
- Jag är glad att kunna välkomna Mike till rollen som medordförande. Han 
har varit engagerad i Green Construction Board sedan starten och är en 
värdefull medlem av teamet. Mike har en bred erfarenhet av byggbranschen, 
vilket gör honom perfekt för rollen, säger Mark Prisk, Näringsminister i den 
brittiska regeringen.  
 
- Jag är mycket hedrad över att ha blivit ombedd att ta mig an denna roll. Jag 
tror att byggbranschen har en viktig roll att spela i den gröna agendan, och 
att resultatet kommer att vara bra för den gröna ekonomin, säger Mike 
Putnam, VD Skanska UK. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel: 010-448 80 08 
Direktlinje för media: 010-448 88 99 
 
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.se 
 

Om Skanska i Sverige 
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och 
anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har 
företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2011 till cirka 
27 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2011 cirka 1 150 nya 
hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan. 


