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Nicklas Stenqvist
ny arbetschef i Svevia
Nicklas Stenqvist blir ny arbetschef för Svevias ballastverksamhet i Västsverige när Svevia
satsar och förstärker beläggningsdivisionen. Nicklas tillträder den 15 november 2013.
Nicklas Stenqvist är bergsingenjör i grunden och kommer senast från tjänsten som
avdelningschef för grus, berg och betong i Västsverige på Swerock.
– Jag är mycket nöjd med rekryteringen av Nicklas och det är glädjande att han väljer Svevia.
Nicklas har gedigen kompetens och ett väl upparbetat kontaktnät på marknaden, med honom
kommer vår spetskompetens inom ballast att höjas. Vi stärker samtidigt den lokala närvaron i
västra Sverige och ökar vår konkurrenskraft och möjligheten till en stabil lönsamhet i
verksamheten, säger Anders Gustafsson, divisionschef Beläggning, Svevia.
– Det ska bli jättespännande att ta mig an den här stora utmaningen, att bygga upp en
konkurrenskraftig organisation från grunden. Jag kommer till ett spännande företag och det här är
något jag har lång erfarenhet av, säger Nicklas Stenqvist.
Svevia är en av de största aktörerna på den svenska marknaden inom stenmaterial.
– Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet, vilket är en förutsättning för
ökad lönsamhet, effektivitet och stärkt konkurrenskraft. Mot denna bakgrund stärker avdelning
Ballast organisationen, delar in verksamheten i fyra geografiska delar och förstärker därmed den
lokala närvaron, säger Anders Gustafsson.
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Svevia
Informationsavdelningen
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 infrastruktur. Våra 2 000 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7
miljarder kronor. 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, för att sopa, ploga och sköta om landets vägar, gator, parker och torg. Vill du
följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

