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PRESSMEDDELANDE 23 augusti 2017 

 

Magnolia Bostad anställer Chef Affärsutveckling 
och utökar ledningsgruppen ytterligare 

 
Magnolia Bostads organisation växer ytterligare med rekrytering av Stefan Berg till rollen som 
Chef Affärsutveckling med plats i ledningsgruppen, vilken därefter kommer bestå av åtta 
personer.  

Stefan Berg har över 13 års erfarenhet från fastighetsbranschen och kommer närmast från CBRE Global 
Investors där han var Managing Director för den nordiska verksamheten. Tidigare roller innefattar bland 
annat Head of Asset Management Nordics på CBRE Global Investors, utveckling av Mästerhuset på 
Pembroke Real Estate och Head of Asset Management hos Genesta. Stefan Berg tillträder sin position i 
november 2017.  
 
Nuvarande Vice VD och Chef Affärsutveckling Erik Rune kommer att kvarstå i sin roll som vice VD samt 
tillträda som COO för Magnolia Bostad.  
 
Därutöver förstärks organisationen med ytterligare åtta medarbetare: 

• Dennis Söderlund, Affärsutveckling, Kommer närmast från Riksbyggen där han verkat som 
marknadsområdeschef. Dennis har även erfarenhet av bostadsutveckling från HSB Bostad, där 
han var projektledare. 

• Thomas Sjödén ingår i Marknads- och kommunikationsavdelningen, i rollen som Chef 
Projektmarknadsföring. Thomas har lång erfarenhet från strategisk marknadskommunikation och 
marknadsföring från olika reklambyråer, under de senaste tio åren i egen regi med fokus på 
koncept och projektutvecklingsuppdrag inom fastighetsbranschen. 

• Christian Hjelmfeldt Tufvesson, Affärsutveckling. Har en bakgrund som förvaltare och 
projektledare. Kommer närmast från Elisby Fastigheter, dessförinnan NAI Svefa.  

• Cecilia Eckerbom tillträder i september som Försäljningsansvarig. Cecilia har en lång bakgrund 
från JM och kommer närmast från en tjänst som försäljningskoordinator.  

• Jenny Ahlenblad tillträder i september som Bolagsekonom. Kommer närmast från en liknande 
tjänst på AB Fastator. 

• Sara Hertzman Persson tillträder i september som Marknadsprojektledare i Helsingborg. Kommer 
närmast från en tjänst som marknadschef på Landgren of Sweden.   

• Gustaf Ljungh, tillträder i november som Projektutvecklare. Kommer närmast från en tjänst som 
arkitekt på Varg Arkitekter.   

• Line Olsson, tillträder i januari som Mood Manager.  

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrik Lidjan, verkställande direktör 
070-223 43 47, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se  
 
Mikaela Senator, IR-ansvarig 
070-775 57 57, mikaela.senator@magnoliabostad.se 
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