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Assemblins vice vd Lennart Petersson går i pension  
Efter över 40 år i Assemblin går vice vd Lennart Petersson i pension.  
 
Lennart Petersson började sin karriär som montör 1976. Han har haft många ledande roller inom nuvarande 
Assemblinkoncernen. Främst inom NVS och senare Assemblin VS, men de senaste åren också på 
koncernbolaget som tillförordnad koncernchef och som vice vd. Nu går Lennart Petersson i pension.   

– Jag vill tacka Lennart för hans arbete, lojalitet och stora engagemang. Hans långa erfarenhet och kompetens 
har varit oerhört värdefull för bolaget och dess utveckling, och det är många med mig som kommer att sakna 
honom och hans klokskap, säger Mats Johansson, vd och koncernchef för Assemblin. 

– Det är med blandade känslor jag nu lämnar bolaget. Jag har fått förmånen att få följa med på en fantastisk 
resa, både vad gäller min personliga utveckling och vad gäller de bolag som idag utgör ett av Nordens ledande 
installation- och serviceföretag. Men det jag främst kommer att minnas, och sakna, är alla kompetenta, 
nytänkande och trevliga kollegor som jag har lärt känna under alla år. Jag vet att Assemblin är i trygga händer 
och det känns bra inför framtiden, säger Lennart Petersson.  

 

För mer information, kontakta:  
Åsvor Brynnel,  kommunikations- och hållbarhetschef på Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 70 600 
73 21 

 

 

 

 

Om Assemblin 
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och 
underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att 
fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en 
omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se. 
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