
 
 

 

 

Pressmeddelande 2023-01-16 

Stefan von Below blir ny VD för GUB 
Stefan von Below har utsetts till ny VD för Gamla Uppsala Buss AB. Stefan kommer närmast från posten 
som affärschef på Nobina Sverige AB. Tidigare har han bland annat varit trafikchef på Nobina Östergötland 
samt både trafikchef och VD på Luleå Lokaltrafik AB. 
 

 
På bilden ses fr.v. GUB:s styrelseordförande Peter Book och nye VD Stefan von Below. FOTO: Peter 
Andersson, GUB. 
 
– Vi är glada att välkomna Stefan von Below som VD för Gamla Uppsala Buss AB. Stefan är en rutinerad 
ledare med goda referenser och lång erfarenhet från Försvarsmakten och offentlig verksamhet. Detta gör 
honom väl rustad för att leda företaget framåt i enlighet med våra visioner om ett ännu starkare GUB, säger 
Peter Book, styrelseordförande i Gamla Uppsala Buss AB. 
 
– Jag är väldigt glad och hedrad över att ha fått styrelsens förtroende att som VD leda ett så fint och 
välrenommerat bolag som GUB in i framtiden, säger Stefan von Below. Det är med en stor portion ödmjukhet 
och respekt som jag övertar rollen. Men samtidigt med en lika stor portion nyfikenhet och en övertygad 
målsättning att vi tillsammans skall fortsätta att utveckla såväl arbetsplatsen som kollektivtrafiken för 
invånare och besökare i Uppsala. Jag känner sedan länge till GUB och det viktiga uppdrag som bolaget utför 
och jag ser nu fram emot att få lära känna alla nya kollegor i bolaget. 
 
Stefan tillträder som VD under en period när GUB tillsammans med vår uppdragsgivare ska utveckla och göra 
resande i kollektivtrafiken mer attraktiv. Bolaget också har antagit ambitiösa och konkreta mål för att uppnå 
klimatneutrala transporter där vi löpande sätter in fler elbussar i Uppsalatrafiken. Stefan von Below tillträder 
som Gamla Uppsala Buss VD 15 februari 2023. 



 

 

Mer information: 
T.f. VD Eva Pettersson, 018-444 58 15, eva.pettersson@gub.se 
Personalchef Peter Andersson, 018-444 58 32, peter.andersson@gub.se 
 
Bilder 
Pressbild på GUB:s ordförande och nye VD finns att hämta på https://www.gub.se/gub/wp-
content/uploads/2023/01/NyVD16x9.jpg. 
 
Det här är GUB 
Gamla Uppsala Buss AB (GUB) ägs av Region Uppsala och bedriver kollektivtrafik i huvudsak på uppdrag av 
den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 
Verksamheten är inriktad på linjetrafik i tätorten, skolskjutstrafik och övriga samhällsbetalda resor. 
GUB är sedan 1998 miljöcertifierade enligt ISO 14001. 
GUB har cirka 600 anställda och omsatte år 2021 drygt 582 Mkr. 
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