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Intea nyanställer till flertalet tjänster
Intea förstärker organisationen i Stockholm och anställer ekonomichef samt två medarbetare till 
hållbarhetsteamet.

Ny ekonomichef blir Ulf Gunnarsson som närmast kommer från Lassila & Tikanoja där han arbetat i 
en roll som Finance manager. Han kommer att ansvara för ekonomiteamet i Stockholm som i 
dagsläget består av sju medarbetare. Ulf tillträder sin tjänst i slutet av november och ersätter tidigare 
redovisningschef som strax innan sommaren lämnade bolaget.

”I takt med att bolaget växer ökar behovet av att stärka den centrala ekonomifunktionen. Ulf har lång 
och bred erfarenhet inom ekonomi och blir ett viktigt tillskott till vår organisation”, säger Christian 
Haglund, CFO och vice vd.

Intea stärker även upp hållbarhetsteamet och har i nya roller anställt Ulrica Johansson som 
hållbarhetssamordnare och Abhishek Khan som energioptimerare. Ulrica kommer närmast från 
Balder som biträdande förvaltare och Abhishek är nyexaminerad fastighetsingenjör.

”Hållbarhet och energioptimering är viktiga komponenter i Inteas verksamhet och vi har som avsikt 
att ständigt växla upp detta arbete. I rådande tider är det såklart extra kul att även kunna rekrytera 
medarbetare för nya roller”, säger Linda Schuur, hållbarhetschef.

Abhishek tillträder sin tjänst i början av september och Ulrica ansluter i november.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Haglund, CFO och vice vd, 0733-80 81 23
Linda Schuur, hållbarhetschef, 0706-75 12 28

Om Intea

Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. 
Fastighetsbeståndets värde uppgick per 30 juni 2022 till 18,6 miljarder kronor med en uthyrningsbar 
area om 457 tkvm. Fastighetsbeståndet består av fastigheter och projekt med offentliga hyresgäster, 
såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Läs mer på  .www.intea.se
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