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Valberedningens förslag till styrelse i 
ByggPartnerGruppen inför årsstämman 2023

Valberedningen i ByggPartnerGruppen föreslår årsstämman 2023 att Tore Hallersbo väljs som 
styrelsens ordförande samt att styrelsen ökas med en ledamot, till fem ledamöter. 
Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter samt nyval av Joachim Lönn.

Valberedningen i ByggPartnerGruppen föreslår att Tore Hallersbo väljs som styrelsens 
ordförande samt att styrelsen genom nyval av ledamoten Joachim Lönn utökas till fem 
ledamöter. Joachim Lönn, född 1969, har en gedigen erfarenhet från byggbranschen där han 
varit verksam hela sitt yrkesliv och haft en rad olika roller. Joachim är delägare i Åhlin och 
Ekeroth Invest AB, vars tidigare dotterbolag, Åhlin och Ekeroth Byggnads AB gick samman 
med ByggPartnerGruppen under 2022. Joachim har idag en senior roll inom Åhlin och Ekeroth 
Byggnads AB och bistår bland annat med affärsstöd till affärsområdeschefer

Valberedningen kommer vidare att föreslå omval av styrelseledamöterna Bo Olsson, Helena 
Skåntorp samt Elisabeth Norman som samtliga står till förfogande. Valberedningens övriga 
förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman, som hålls den 17 maj 2023. 
Information inför årsstämman kommer finnas på ByggPartnerGruppens hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Valberedningens ordförande Roger Käller
E-post: roger.kaller@ahlin-ekeroth.se

Om ByggPartnerGruppen

ByggPartnerGruppen är en renodlad byggkoncern med starka regionala marknadspositioner. Vi är 
verksamma under tre varumärken; ByggPartner, Åhlin & Ekeroth samt Flodéns. Koncernens 
omsättning uppgick, proforma 2021, till cirka 4,5 miljarder kronor. Vi är cirka 1100 medarbetare, 
erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar & fallskydd samt Trähuskomponenter och är 
etablerade i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland/Sörmland, Stockholm, Östergötland samt 
Göteborg.
 
ByggPartnerGruppen är noterat på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn 
BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 
003 99.
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