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Rolf Lundqvist blir ny regionchef i
Veidekke Entreprenad
Rolf Lundqvist har utsetts till ny regionchef för Veidekke Entreprenad, Region
Bygg Stockholm. Han kommer närmast från en tjänst på Skanska Sverige som
inköpschef på Nya Karolinska Sjukhuset och tidigare distriktschef för Skanska
Hus Stockholm Bostäder. Rolf tillträder tjänsten den 5 augusti 2013.
-Det känns riktigt bra att hälsa Rolf välkommen till Veidekke. Rolfs gedigna
erfarenhet av entreprenadverksamhet i Stockholm kombinerat med hans stora
fokus på medarbetarutveckling och projektverksamhet gör honom synnerligen
lämplig att ta över stafettpinnen i utvecklingen av Bygg Stockholm, säger PerIngemar Persson, vd för Veidekke i Sverige.
-Det är mycket engagerande att få vara en del av Veidekke och de värderingar
och involverande arbetsmodell som företaget står för. Det är spännande och
utmanande att få vara med att fortsatt utveckla Region Bygg Stockholm, att få
medarbetarna att växa samt vara kundens första val, säger Rolf Lundqvist.
Rolf, som är 53 år, har varit i branschen över 30 år med en
civilingenjörsexamen från KTH V 1986. Sedan 2002 har han arbetat som
distriktschef för Skanska Hus Stockholm Bostäder med undantag för åren
2008 -2010 då han var vd för Byggmästargruppen.
Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm genomför nyproduktion
och renovering av bostäder och kommersiella fastigheter i
Stockholm/Mälardalen. De har stor kompetens att arbeta i tidiga skeden, och
erbjuder alternativ till traditionella general- eller totalentreprenader, inte
minst i samverkansentreprenader som Veidekke varmt förespråkar. Tanken att
alla parter har lika stora möjligheter till involvering och insyn i projektet och
gemensamt fattar beslut för ett effektivt och säkert bygge. Aktuella projekt

för Bygg Stockholm är t.ex. byggnation av 110 Svanenmärkta bostadsrätter i
Stureby, ett stort renoveringsarbete av Kv. Nöten åt Fabege och Brf.
Sädesärlan -exklusiva lägenheter på Östermalm.

Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som
är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och
bostadsutvecklingsbolag med ca 6 300 anställda. Veidekke ASA är noterat på
Oslobörsen och hade 2012 en omsättning på ca 20,5 miljarder NOK (ca 23,8
miljarder SEK).
Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som
entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i
Sverige har ca 1 200 anställda och en omsättning på ca 4,6 miljarder SEK
(2012). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Västsverige.
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