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Pressmeddelande  
 

Hon blir ny vd för Tufab och etableringsstrateg 
 
Catharina Winberg blir ny vd för Tingsryds utvecklings och fastighets AB och 
Tingsryds industristiftelse. Hon ska även ingå i kommunens etableringsgrupp som 
etableringsstrateg. 

- Det känns väldigt spännande och roligt, säger Catharina Winberg. 
 
Catharina Winberg har varit aktiv inom politiken i Växjö kommun och de senaste tio 
åren har hon varit förtroendevald på heltid. Hon har bland annat varit styrelseordförande 
i Energikontor Sydost AB, styrelseordförande i Växjö kommunföretag,  
ledamot i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige i Växjö kommun.  
 
Tiden innan hon blev förtroendevald på heltid arbetade hon bland annat som försälj-
ningschef på ett hotell och som verksamhetschef på ett företag som arbetar med inflyt-
tarservice.  
 

- Det jag tar med mig in i min nya roll i Tingsryds kommun är flera års erfarenhet 
av kommunal verksamhet i allmänhet men också bolags- och koncernstyrning 
samt verksamhetsutveckling, säger Catharina Winberg. 
 

Som vd för Tufab kommer Catharina Winberg att arbeta för att ge hyresgäster rätt förut-
sättningar för att driva och utveckla sina verksamheter i Tingsryds kommuns lokaler. 
Att förvalta fastigheter är en stor del av uppdraget. Det kan handla om att köpa, sälja, 
hyra ut, bygga nytt, hyresgästanpassa, renovera och underhålla bolagets fastigheter.  

 
- Catharinas har stor erfarenhet av kommunala bolag och arbete med hållbart byg-

gande. Hon har kunskap om förnybar energi och energieffektivisering. Det är 
viktigt för framtiden och för Tufab, hyresgäster och övriga företag i kommunen, 
säger Håkan Karlsson, ordförande i Tufab:s styrelse. 

 
- Vd:n driver processerna från början till slut. Jag ser fram emot att vi får in Cat-

harina i organisationen. Hon kommer bidra med mycket helhetsperspektiv och 
blir en viktig spelare såväl i vd-rollen som i den centrala chefsgruppen. Det blir 
också spännande att få växla upp näringslivsarbetet i och med den nya kombi-
nationen i rollen som etableringsstrateg. Välkommen till Tingsryds kommun 
Catharina, säger Christer Kratz, kommunchef. 

 
Trettio procent av Catharina Winbergs tjänst är som etableringsstrateg. I rollen kommer 
hon att ha dialog med företag som potentiellt kan tänka sig att starta eller flytta sitt före-
tag till Tingsryds kommun. Hon kommer att vara en del av kommunens etablerings-
grupp som leds av utvecklingschefen.  
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- Catharina kommer att ha ett tätt samarbete med kommunens näringslivsutveck-
lare, markförvaltare och kommunikatörer. Uppdraget som etableringsstrateg in-
nebär att vi börjar med en mer uppsökande och aktiv dialog med företag som po-
tentiellt kan tänka sig att etablera sin verksamhet i Tingsryds kommun. Idag är vi 
duktiga på att ta hand om de som hör av sig, men sämre på de mer strategiskt 
uppsökande kontakterna, säger Henrik Paulsson, utvecklingschef. 

 
Catharina Winberg börjar arbeta i mitten på november och tillträder sin tjänst som vd 
den första december. Karin Nilsson, har varit vd för Tufab de senaste fyra åren och går i 
pension den sista november. 
 
 
För mer information kontakta: 

 
 Catharina Winberg 

Blivande vd för Tufab/Etableringsstrateg 
catharina@winbergska.se 
Telefon: 0706 50 21 87 

Christer Kratz 
Kommunchef 
christer.kratz@tingsryd.se 
Telefon: 0477-441 21 
 

Henrik Paulsson 
Utvecklingschef 
henrik.paulsson@tingsryd.se 
Telefon: 0477-442 87 
 

Håkan Karlsson 
Ordförande i Tufab:s styrelse 
hakan.karlsson@tingsryd.se 
Telefon: 0477-444 39 
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