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Arlandastad Group rekryterar Anna Stenströmer 
som hållbarhetsansvarig  
Anna Stenströmer tillträder som Hållbarhetsansvarig på Arlandastad Group och 
blir därmed en viktig del i bolagets arbete med hållbar utveckling. Anna tillträder 
sin nya roll under januari 2023. 
 
Tjänsten som Hållbarhetsansvarig omfattar övergripande ansvar för att leda 
Arlandastad Groups hållbarhetsarbete. I ansvaret ligger utveckling och implementering 
av bolagets processer, strategier och mål och fortsätta driva utvecklingen av bolagets 
hållbarhetsarbete i samarbete med kollegorna i bolaget.  
 
Anna kommer närmast från tjänsten som Head of EHS and Sustainability på Siemens 
AB och har mångårig erfarenhet av både strategiskt och operativt hållbarhetsarbete. 
Hon har utöver sina hållbarhetsroller på Siemens även arbetat ett antal år med att lägga 
grunden för OKQ8s hållbarhetsarbete. 
 
– Det är väldigt glädjande att välkomna Anna till Arlandastad Group när vi nu 
accelererar vårt hållbarhetsarbete. Med sin gedigna kompetens och erfarenhet kommer 
hon att bli en stor tillgång i bolagets fortsatta resa mot en hållbar omställning genom 
egna åtgärder och i samverkan med andra, säger Dieter Sand, vd för Arlandastad 
Group.  
 
– Arlandastad Group är inne i ett expansivt skede och ska nu ytterligare stärka 
hållbarhetsarbetet. Jag ser det som en unik möjlighet att tillsammans med nya kollegor 
på Arlandastad Group få vara med på en oerhört spännande resa och påskynda 
omställningen till ett hållbart samhälle. Det som dessutom lockade mig till rollen var 
bolagets värdegrund och löfte, utrymme att tänka stort, säger Anna Stenströmer, 
blivande hållbarhetsansvarig för Arlandastad Group.  
 
– Jag brinner för ny teknik, nya idéer och nya sätt att tänka för en hållbar framtid. Med 
digitalisering, digital transformation och elektrifiering kan vi ta oss an de största 
utmaningarna och göra dem till våra största möjligheter, berättar Anna Stenströmer. 
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För ytterligare information, kontakta: 
Sara Johansson, Kommunikationschef 
Arlandastad Group 
sara.johansson@arlandastad.se 
073 034 63 97 
 

Om Arlandastad Group 

Arlandastad Group är ett fastighetsbolag som grundades 2005 och har ett långsiktigt 
investeringsperspektiv med fokus på att identifiera strategiska markområden i syfte att 
utveckla fastigheter till dess fulla potential. Mer om Arlandastad Group finns på 
www.arlandastadgroup.se.  
 
Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, 
telefon: +46 (0)8 562 250 00.  
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