
Florim Albborn tar över som ny vd på SSAM 

Nu är det klart att Florim Albborn blir ny vd för det kommunala bolaget SSAM.  
Florim Albborn kommer närmast från Tarkett där han arbetar som platschef.  
Han börjar på SSAM under första kvartalet 2023.

Florim Albborn är i grunden ingenjör och har en lång erfarenhet av ledande positioner 
inom flera branscher. Florim driver förändringar genom att vara lyhörd och involvera 
alla medarbetare. Fokus på flöden, produktion och processer ligger som bas i allt han 
gör tillsammans med starkt och engagerat ledarskap.

  – SSAM är ett spännande företag i en mycket spännande bransch. Jag ser fram emot 
att lära känna alla medarbetare, att lyssna in tankar och idéer och ta tillvara på all 
passion och kompetens som finns inom bolaget och tillsammans ta nästa steg, 
säger Florim Albborn. 

Florims intresse för hållbarhetsfrågor väcktes under hans studietid på Linnéuniversitetet. 
Det myntas i de val han gör, i allt från resor till inköp. Han har hjälpt företag i deras  
hållbara omställning genom att lyfta hållbarhetsfrågor i beslutsform för att sedan  
implementera i verkligheten genom olika konkreta aktiviteter.

  – Jag kan bidra med ett brett perspektiv på hållbarhet, produktion och ekonomi som 
kan leda till nya produkter och tjänster och med det bättre service till våra kunder, 
invånare och företag. SSAM har en viktig roll att stödja kommunerna och regionens 
omställning till en hållbar framtid, fortsätter Florim.

SSAM startade 2019 och är ett politiskt styrt kommunalt bolag och har ett nära  
samarbete med ägarkommunerna.

  – Vi är mycket glada att välkomna Florim Albborn till SSAM. Hans inkluderande ledar-
skap och fokus på hållbarhet kommer att tillföra såväl nytänkande som ett genuint 
hållbarhetsperspektiv till ett så viktigt framtidsområde som SSAM verkar inom,  
säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö och ordförande i SSAM. 

Jessica Cedervall, nuvarande vd, som var med startade upp SSAM går nu vidare till en 
ny roll och blir ansvarig för Fortums svenska verksamhet inom Recycling & Waste. 

För mer information och intervjuer:  
Florim Albborn, 070-534 92 73 
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande och ordförande i SSAM, 070-983 44 16 
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