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David Wimander ny regionchef i Assemblin El  
David Wimander har rekryterats till rollen som regionchef Nord i Assemblin El, ett av Sveriges 
ledande elinstallationsbolag och en del av den nordiska Assemblinkoncernen.  
 
David Wimander, född 1972, tillträder den nya rollen 1 oktober 2020 och kommer att vara placerad i Luleå.  

– Det känns väldigt spännande att bli en del av Assemblin och vara med på den utvecklingsresa som företaget 
befinner sig i. Jag har erfarenhet från såväl installation som bygg och fastighet, vilket jag tror är en styrka i 
rollen som regionchef, säger David Wimander.  

David, född 1972, är civilingenjör och har lång och gedigen erfarenhet av byggbranschen. Han inledde sin 
karriär med olika roller inom Skanska och Peab, följt av flera vd-poster inom installations- och fastighetsbolag. 
De senaste åren har David drivit en egen konsultfirma med tjänster inom bygg, fastighet, projekt och 
management. Han är uppvuxen i Piteå och har sedan 2007 haft sin hemvist i Norrbotten.   

– Med sin breda kunskap om branschen och sitt stora nätverk i Norrbotten kommer David att stärka vår 
organisation och bidra till vår affär. Han är dessutom en erfaren och tydlig ledare som kan hjälpa våra 
medarbetare att utvecklas, säger Fredrik Allthin, vd och affärsområdeschef på Assemblin El.  

För mer information, kontakta: 
Fredrik Allthin, vd och chef för affärsområde Assemblin El, fredrik.allthin@assemblin.se, +46 10 472 40 10 
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 10 475 20 
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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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