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Ung göteborgare kan vinna 
samhällsbyggnadspriset Guldhuset  
 
CMB, Centre for Management of the Built environment, kopplat till Chalmers i Göteborg, delar varje år 

ut priset Guldhuset till unga ledare inom samhällsbyggnad. I år strömmade nomineringarna in och 

juryn har haft rekordmånga kandidater att bedöma. Gustav Holm, platschef på Peab i Göteborg, 

nominerades och är nu en av fyra finalister. I nomineringen har bland annat Gustavs förmåga att jobba 

med gruppdynamik och hans personliga ledarskap lyfts fram. 

 

– Det känns väldigt hedrande och sporrar mig till att vilja fortsätta utvecklas, säger han. 

 

Till vardags jobbar Gustav som platschef på Peabs projekt Brf Sisjödal. Här bygger man totalt 75 

lägenheter åt beställaren Peab Bostad. I projektet står samarbete högt på agendan. 

 

– Jag har även haft förmånen att jobba tillsammans med ett fantastiskt team här på projektet, utan 

dem hade detta inte varit möjligt, säger Gustav. 

 

I juryns bedömning av de nominerade beaktas särskilt den nominerades förmåga att: 

 nå uppsatta mål 

 bidra till värdeskapande för organisationen, kunderna och i samarbeten 

 bygga relationer och samarbete med kunder, medarbetare och partners 

 kunna kommunicera, inspirera och motivera 

 Visa integritet och självledarskap 

 

Priset delas ut till personer under 40 år. 

 

På grund av risk för Coronasmitta så delas priset i år ut digitalt och vinnaren presenteras på 

guldhuset-cmb.se torsdagen den 23 april 2020.  

 

Övriga finalister: 

Sandra Mobaraki – bygginspiratör, Byggsandra (egen verksamhet) 

Sarah Pettersson – relationsförvaltare, Stena Fastigheter 

Lisa Wistrand – stadsutvecklingsstrateg, White Arkitekter 

 
För ytterligare information, kontakta: 
Maria Wilund, kommunikationsansvarig Peab Bygg, mobil: 0704 81 72 02 

 

 

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 14 000 anställda och en omsättning på 
54 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. 

 


