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Anna Trane ny kommunikationschef  
på Kungsleden 

Kungsleden har rekryterat Anna Trane som kommunikationschef och medlem av 

bolagets ledningsgrupp. Hon kommer närmast från bygg- och fastighetskoncernen 

NCC där hon är chef för externkommunikation.  

Anna Trane har gedigen erfarenhet från kommunikation, Investor Relations och media, 

närmast från NCC där hon arbetat i sex år och för närvarande är Head of Corporate Media 

Relations. Anna har även varit press- och PR-chef på it-konsultbolaget Cybercom. Tidigare 

var hon redaktör och programledare för SVT:s ekonominyheter. Anna Trane har en MBA 

med inriktning mot internationell ekonomi och marknadsföring från Uppsala universitet.  

– Vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser där människor inspireras. Jag 

välkomnar Anna till Kungsleden och ser en stor potential i att vi tillsammans ska lyfta vårt 

varumärke och vår kommunikation för att ytterligare stärka Kungsledens position på 

marknaden, säger Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.  

– Jag ser verkligen fram emot att bli en del av Kungsleden. Med mina erfarenheter från 

börsnoterade bolag och tidigare roller som ekonomijournalist, vill jag utveckla en långsiktig 

och hållbar kommunikation som förstärker bilden av Kungsleden för våra kunder, 

investerare och allmänheten, säger Anna Trane tillträdande kommunikationschef på 

Kungsleden. 

Anna Trane tillträder den 7 januari 2020 och kommer ingå i Kungsledens ledningsgrupp med 

ansvar för kommunikation och marknadsfrågor. 

 

Anna Trane, ny kommunikationschef på Kungsleden från och med 7 januari 2020. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se 
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Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2019 kl. 07.00. 

 

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som skapar värde genom aktiv förvaltning, utveckling 

samt strategiska förvärv och optimering av fastighetsbeståndet. Vår vision är att skapa attraktiva och 

hållbara platser där människor inspireras. Nära 90 procent av fastigheterna är koncentrerade till fyra 

utvalda tillväxtmarknader – Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Majoriteten är kontor, 

samlade i attraktivt belägna kluster. Kungsleden har fått betyget Green Star av GRESB och klassas 

som femte bästa fastighetsbolag i Europa inom hållbarhet. Kungsledens långsiktiga mål är att bli 

Sveriges mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag, genom att ha marknadens mest nöjda 

kunder och engagerade medarbetare. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large 

Cap. Läs mer på www.kungsleden.se 
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