Umeå Parkerings AB, Upab, har utsett ny vd efter Håkan Gustafsson som innehaft posten
i 17 år. Ny vd blir Elin Pietroni som idag är planeringschef på Umeå kommun.
- Den stora utmaningen är att föra vidare det arbete som redan påbörjats. Upab är idag
en viktig samhällsbyggnadsaktör då parkeringsfrågorna spelar stor roll för att skapa ett
tillgängligt och hållbart attraktivt Umeå, säger Elin Pietroni.
Tjänsten som vd för Upab lockade många sökande. Styrelseordföranden Paulina
Granberg är mycket nöjd, både med det stora antalet sökanden och med valet av Elin
Pietroni.
- Det var inte bara många sökanden, det var också sökanden med bra kompetenser vilket
visar att Upab är ett starkt varumärke och en kraft att räkna med i Umeå utveckling.
Paulina Granberg menar att valet av vd speglar den utveckling som Upab ser framför sig.
- Elin Pietroni har en gedigen erfarenhet av stadsplanering ur ett hållbarhetsperspektiv,
detta tillsammans med att hon representerar ett ledarskap som passar Upab var
avgörande för valet.
Elin Pietroni har de tre senaste åren varit planeringschef på Umeå kommun.
- Jag utbildade mig till samhällsplanerare och har jobbat med detta i 16 år, fyra år i
Västerås och därefter i olika roller inom Umeå kommun.
I sin roll som samhällsplanerare är Elin Pietroni väl bekant med Upab och dess
verksamhet.
- Vi har samarbetat i flera år för att ta fram nya affärsmodeller i segment där parkering är
en del för att skapa ett hållbart Umeå.
Hon ser stora utvecklingsmöjligheter för Upab, trots att man redan ligger i framkant.
- Upab är unikt i Sverige och har gjort en resa till det serviceföretag det är idag, samt
tydligt sett sin roll som samhällsbyggnadsaktör. Hela organisationen är nyfiken och
inriktade på att behålla den ledande positionen i en bransch där utveckling går snabbt.
Elin Pietroni tillträder sin tjänst den 1 april och kommer de två första månaderna att
arbeta parallellt med Håkan Gustafsson.
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