Pressmeddelande 2014-06-10

Nicklas Stenqvist
ny avdelningschef
för Ballast
Nicklas Stenqvist har utsetts till chef för avdelning Ballast och tillträder i dag, den 10 juni 2014.
– Avdelning Ballast påvisar en positiv utveckling och det känns bra att de förändringar vi genomför
också påverkar resultatet positivt. Vi har en spännande marknad framför oss. Det är därför viktigt
att vi tillsätter resurser och stärker ledarskapet så att vi fullt ut kan fokusera på att effektivisera
våra processer och sänka kostnaderna, säger Anders Gustafsson, chef division Beläggning.
– Jag är glad över förtroendet och tycker att det är spännande att få vara med och fortsätta
utveckla det nya Svevia, säger Nicklas Stenqvist.
– Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet, vilket är en förutsättning för
ökad lönsamhet, effektivitet och stärkt konkurrenskraft, avslutar Anders Gustafsson.
Nicklas Stenqvist ingår i division Beläggnings ledningsgrupp och upprätthåller även tjänsten som
arbetschef för Ballast Väst.
För mer information:
Anders Gustafsson, chef division Beläggning, tfn: 08-404 10 80

Svevia
Kommunikationsavdelningen
Box 4018
171 04 SOLNA
Telefon 08-404 10 00
Besöksadress: Hemvärnsgatan 15

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om Sveriges v ägar
och Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och
infrastruktur. Våra 2 100 medarbetare finns på drygt 100 platser i Sverige och vi omsätter 7,2
miljarder kronor. Sedan 2010 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att
bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men
vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga
och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via
svevia.se

