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Filmpremiär:  

Peab – sextio år av samhällsbyggande 
 

Med anledning av att Peab i år fyller sextio år lanseras idag kortdokumentären ”Peab 60 år av 
samhällsbyggande” på Peab.se. Det som 1959 började med två mycket unga bröder, Mats och 
Erik Paulsson, och en traktor, är i dag Sveriges största, och ett av Nordens ledande, bygg- och 
anläggningsföretag.  
 
– Att Peab har blivit vad det är i dag – det är helt vår personals förtjänst. I Peab har vi alltid byggt vår 
framgång på duktiga och engagerade människor, säger Jesper Göransson VD i Peab. 
 
Bostäder, skolor, förskolor, äldreboenden, muséer, köpcentrum, kontor, kultur- och idrottsarenor, 
bibliotek, stadshus, vägar, broar, parker – ja, hela samhällen – har under årens lopp sett dagens ljus, 
tack vare Peab. Många människor har, kanske ens utan att veta om det, en relation till Peabs arbete. 
Det kan vara genom deras hem, deras arbetsplats eller där barnen går i skolan. För det är vi i Peab 
mycket stolta.  
 
– Genom att visa öppenhet och respekt skapade vi en stark gemenskap och en familjär känsla. Att 
bevara denna känsla har alltid varit mitt huvudsakliga mål när företaget vuxit. Det har varit grunden för 
att skapa bra arbetsplatser, nöjda kunder och en bra lönsamhet, säger Mats Paulsson, grundare av 
Peab. 

 

 

Foto ur filmen om Peab: Crisp Film 

Bildtext: Bröderna Paulsson, grundarna av Peab, berättar sin historia i kortfilmen om Peab 60 år. Här 
gestaltade av skådespelarna fr v William Schmatz och Love Åhagen. 

 

 

Se filmen på www.peab.se 

 

 

För ytterligare information, kontakta: 

Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84 

 

 

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på 
cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret 
är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm. 

http://www.peab.se/

