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Joakim Palestro tillträder som tf vd för
Sportfastigheter
Joakim Palestro tillträder som tf vd för Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB från och med 1 oktober. Joakim ersätter Eva Sterte som varit vd
sedan bolaget skapades 2013 och som nu övergår till vissa uppdrag inom
kommunledningskontoret.
Joakim Palestro har arbetat inom statlig och kommunal förvaltning sedan 1998, närmast som
fastighetschef för Studentstaden och Uppsalahem. Joakim Palestro har erfarenhet av ledarskap,
en stabil förankring inom kommunorganisationen kombinerat med ett stort privat
idrottsintresse.
– Jag är väldigt glad att ha fått det här förtroendet från styrelsen. Det känns ansvarsfullt och
spännande att få leda bolaget in i nästa utvecklingsfas tillsammans med Sportfastigheters
medarbetare, säger Joakim Palestro ny tf vd på Sportfastigheter.
Joakim har haft politiska uppdrag i Uppsala kommun sedan 2007, bland annat i idrotts- och
fritidsnämnden, Uppsalahems och Sportfastigheters styrelse, Kommunfullmäktige, samt som
ordförande varit med i uppbyggnad av Uppsala bostadsförmedling. Joakim kommer att lämna
alla sina pågående politiska uppdrag i Uppsala kommun i samband med tillträdandet som tf vd i
Sportfastigheter.
-Vi känner stor tilltro till att Joakim Palestro, med sin kompetens och ledarerfarenhet,
kommer att leda Sportfastigheter framgångsrikt. Uppsala växer och vår uppgift är
att skapa förutsättningar så att Uppsalaborna enkelt kan utöva sport- och fritidsverksamhet.
Det är en viktig uppgift för Sportfastigheter när det gäller en förbättrad folkhälsa i Uppsala,
säger Mats Dafnäs, ordförande i Sportfastigheters styrelse.
Under Evas tid som vd har bolaget expanderat från ett fåtal medarbetare till idag 25 anställda.
Bolaget har under den här tiden både förbättrat standarden i befintligt fastighetsbestånd, och
skapat nya anläggningar såsom idrottshallar, konstgräsplaner, ny friidrottsarena och den nya
fotbollsarenan med intilliggande kontorsfastighet på Studenternas.
– Jag välkomnar beskedet att Joakim kliver in som tf vd för bolaget, säger Eva Sterte. Joakim
är redan väl insatt i såväl kommunen som i bolaget i och med sitt uppdrag som
styrelseledamot, och har relevant erfarenhet från fastighetsbranschen. Det blir en spännande
tid av både vidareutveckling och förnyelse för bolaget och medarbetarna.

För mer information
Mats Dafnäs, ordförande Sportfastigheter | 070 530 91 50
mats.dafnas@gmail.se
Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB inledde sin verksamhet i början av 2013
som ett helägt bolag inom Uppsala kommunkoncern. Vi förvaltar och utvecklar Uppsalas största
utbud av arenor och platser för idrott, fritid, rekreation och evenemang, för att kunna erbjuda
värdiga miljöer till alla Uppsalabor och besökare. Våra anläggningar finns på attraktiva platser i
centrala Uppsala samt i natursköna områden inom Uppsala kommun.
Verksamheten drivs på ett funktionellt, nytänkande och klimatsmart sätt med målet att främja
bredd- och elitidrott samt folkhälsa. Ett uppdrag som görs i nära dialog med hyresgäster,
föreningsliv, allmänhet och övriga arenaägare i Uppsala. Vårt fokus är att höja standarden och att
tillvarata bredden i fastighetsbeståndet, ytterligare öka tillgängligheten och stödja tillämpning av
ny energiteknik.

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB, Salagatan 18A, 753 30 Uppsala
Telefon (växel): 018-727 02 00. E-post: info@sportfastigheter.se. Org.nr: 556911-0744
www.sportfastigheter.se

