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Gotlands Energi och Gotlands Elnät
rekryterar ny vd
Jan Karlsson, vd på GEAB, lämnar sitt uppdrag för en ny position
inom Vattenfall Eldistribution. Adrian Berg von Linde tillträder som
t f vd i Gotlands Energi AB den 15 oktober. Samtidigt ansluter Kalle
Blomberg som t f vd för Gotlands Elnät AB.
Adrian Berg von Linde, med många år i ledande positioner inom Vattenfalls
värmeverksamhet, ersätter Jan Karlsson under rekryteringen av ny vd.
- Jan Karlsson har varit vd för Gotlands Energi och Gotlands Elnät sedan 2015. Han har
med sin kompetens bidragit till utmärkta och viktiga insatser inom verksamheten. Jans
kunnande inom elkraft har varit en stor tillgång både i den stora underhållssatsningen som
Gotlands Elnät genomfört på förebyggande underhåll de senaste åren, samt i den
ombyggnation Vattenfall Eldistribution gör av kontrollanläggningen i Ygne, säger Per Ljung,
styrelseordförande för Gotlands Energi.
Jan Karlssons förordnande går ut vid årsskiftet och rekryteringen av ny vd för Gotlands
Energi (GEAB) och Gotlands Elförsäljning pågår.
- Att tillsätta Adrian och Kalle som tillförordnade vd för bolagen från 15 oktober ger oss
möjlighet att med stor omsorg slutföra den rekrytering som pågår till vd-rollen på GEAB
samt starta upp en rekrytering till vd för Gotlands Elnät. Jag och styrelserna ser fram emot
gott samarbete med både Adrian och Kalle, säger Per Ljung.
GEAB-koncernen omsätter cirka 750 Mkr och har 150 medarbetare och 40 000 kunder.
GEAB-koncernen, som förutom moderbolaget Gotlands Energi AB består av dotterbolagen
Gotlands Elnät AB och Gotlands Elförsäljning AB, verkar inom Elnät, Elhandel, Fjärrvärme,
Entreprenad och Bredband. Gotlands Energi AB har sitt huvudkontor i Visby på Gotland
och är ett samägt energibolag mellan Vattenfall som äger 75 procent och Region Gotland
som äger 25 procent.
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Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att
leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem
genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige,
Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se

