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Hugo från Göteborg är Peabskolans stipendiat 
2020 
 
Hugo Hägglund från Göteborg är en av tre stipendiater som får ta emot Peabskolans årliga 
stipendium om 10 000 kronor.  
 
Stipendiet delas ut till elever på Peabskolan i Malmö, Solna och Göteborg som gjort en imponerande 
resa, visat god yrkesmässig skicklighet och är goda representanter för Peab. Stipendiaterna belönas 
med 10 000 kronor var.  
 
– Det känns bra, säger Hugo Hägglund, avgångselev på Peabskolan i Göteborg. Jag tror att jag blev 
en av stipendiaterna eftersom någon eller några har sett att jag har passion för det jag gör och att 
denna utbildning har varit viktig för mig, säger han.  
 
På Peabskolan är närmare hälften av skoltiden praktiskt lärande på en byggarbetsplats. För Hugo har 
just praktiken varit en höjdpunkt under skolåren och han prisas nu genom stipendiet för att bland 
annat ha varit mycket uppskattad på sin praktikplats och alltid vara intresserad, noggrann och 
motiverad.  
 
– Det bästa med Peabskolan är att du blir förberedd för arbetslivet, det är en bra utbildning och det är 
bra lärare, säger han.  
 
Efter tre år på Peabskolan är det nu dags för studenten och nya utmaningar.  
 
– Det har varit tre lärorika år med både teori och praktik, det har gått fort. Efter studenten ska jag 
jobba, jag har fått jobb på Peab Byggservice. Det är min plan och det ska bli väldigt kul, säger han. 
 
Stipendiet delas ut till avgångselever vanligtvis i samband med Peabs årsstämma, men på grund av 
Coronapandemin fick utdelningen, likt Peabskolans undervisning sedan i mitten av mars, ske på 
distans.  
 
Om Peabskolan 
Peabskolan är Peabs gymnasieskola som utbildar inom ramen för det nationella gymnasieprogrammet 
bygg och anläggning. Under utbildningstiden har eleverna praktik på en byggarbetsplats där de tas 
emot av en utbildad handledare som dessutom är en skicklig hantverkare. Peabskolan finns i 
Göteborg, Malmö och Solna.  
 
Relaterade artiklar och filmer: 
Film: Träffa årets stipendiater 
Artikel: Byggymnasium på distans rullar på mitt i krisen 
Artikel: Tidigare års stipendiater 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Alexandra Johansson, vd Peabskolan, 0733 37 64 50  

Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOaJoOg-Krs
https://peab.se/om-peab/press-och-media/nyhetsarkiv/byggymnasium-pa-distans-rullar-pa-mitt-i-krisen/
https://peab.se/om-peab/peabskolan/stipendiater/


Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 16 000 anställda och en omsättning på 
cirka 55 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. 

 

 


