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"Jag blir så klart inspirerad till att fortsätta utveckla mitt ledarskap och bli en förebild för andra unga

ledare att våga ta på sig en ledarroll", säger Maria Gårdlund Foto: Sweco

Maria Gårdlund får Guldhuset

Maria Gårdlund, vd och seniorkonsult på Sweco, får utmärkelsen Guldhuset. "Det
känns fantastiskt roligt. Jag är väldigt stolt och glad", säger Maria Gårdlund.

NYHET /  28 APRIL /  Av: NOMI MELIN LUNDGREN

I dag fick Maria Gårdlund ta emot priset av stadsutvecklings- och bostadsminister

Mehmet Kaplan (MP) under CMB-dagen på Chalmers i Göteborg.

– Jag blir så klart inspirerad till att fortsätta utveckla mitt ledarskap och bli en förebild för

andra unga ledare att våga ta på sig en ledarroll, säger Maria Gårdlund.

Det är knappt två veckor sedan hon själv fick veta att det var hon som skulle få

utmärkelsen Guldhuset (http://byggindustrin.se/guldhuset2015), som vill

uppmärksamma unga ledare i samhällsbyggnadssektorn.

Sedan dess har hon hunnit fundera lite på sitt eget ledarskap.

– Det här gör att man tar ett steg åt sidan och funderar på vad man har åstadkommit och

vad man är bra på och hur vi jobbar med ledarskap i företaget i dag. Men detta är ingen

enmansshow. Det handlar så mycket om vad man bygger för lag runt om kring sig. Jag

hoppas att de känner sig stolta också, säger Maria Gårdlund.

Maria Gårdlund har ansvar för 50 konsulter på Sweco Strategy. Där jobbar inte bara

ingenjörer utan även etnologer, statistiker, nationalekonomer och stadsvetare.

– Att jag får priset är också ett erkännande av att det behövs andra kompetenser i

samhällsbyggnadssektorn. Jag som ekonom står för de lite mjukare värden. Det är

viktigt att veta att framtidens samhällen och städer inte enbart handlar om
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ingenjörskonst, utan att även mjukare kompetenser, som att förstå samhällets

utveckling och funktionalitet och mänskliga beteenden, är mycket betydelsefulla, säger

Maria Gårdlund.

Nomi Melin Lundgren , reporter Byggindustrin

nomi@byggindustrin.se (mailto:nomi@byggindustrin.se)
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Guldhuset i korthet

Guldhuset är en utmärkelse för ledare inom samhällbyggnadssektorn som delas ut av CMB i

samarbete med tidningen Byggindustrin, Byggherrarna, Fastighetsägarna, Svenska Teknik- och

Designföretagen och Sveriges Byggindustrier.

Läs mer om Guldhuset 2015 (http://byggindustrin.se/guldhuset2015).
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TIPSA BYGGINDUSTRIN

Har du ett nyhetstips?Har du ett nyhetstips? 

Kontakta redaktionen via e-post

(mailto:red@byggindustrin.se?

Subject=Nyhetstips) 

eller ring 08-665 36 50. 

Du kan självklart vara anonym.
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