
 
 
Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och 
hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. 
Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar 
och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege 
aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se 
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Fabege förstärker projektteamet  
 
Fabege är ett företag med många ny- och ombyggnadsprojekt vilket 
innebär spännande utmaningar och stora möjligheter för våra projektledare 
och projektchefer. Vår Projekt och förädlingsgrupp har nu fått två 
förstärkningar i Emilie Larsson och Johanna Axe. 
 
Emilie Larsson började som projektledare Nyproduktion hos 
Fabege den 4 juni och kommer jobba som projektledare för 
stadsbyggnadsprojekt Haga Norra. Emilie började sin bana 
som ingenjör på arkitektkontoret Joliark och har därefter 
jobbat som projekteringsledare på bland annat Niras och 
Peab. Senaste året på Peab hade hon en roll som 
Entreprenadingenjör. 
 
  

- Jag har valt att börja på Fabege då jag tycker företaget 
jobbar på ett innovativt och kvalitetsmedvetet sätt och 
har ett nära samarbete med både kunder och 
entreprenörer, säger Emilie. 

I september börjar Johanna Axe på Fabege som projektledare 
Ombyggnad och hon kommer närmast från Arcona i en roll 
som projekteringsledare för projekten hotell Downtown 
Camper och Astoria på Nybrogatan. Tidigare har Johanna 
varit projektledare på Hedström & Taube projektledning och 
inom Arcona har hon haft roller som produktionsledare, 
produktionschef, kvalitet- och miljöansvarig samt 
fuktsäkerhetsansvarig.  

- Det är viktigt för mig att jobba långsiktigt, både vad 
gäller produkt och teknikval, men även med affären 
och relationerna. Att valet föll på Fabege är just  
långsiktigheten och den väl definierade värdegrunden, säger Johanna. 

 

Emilie Larsson 

Johanna Axe 

http://www.fabege.se/
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- Vi är väldigt glada att vi har lyckats rekrytera två medarbetare för att stärka 
kompetensen i våra egna projekt. Det gör att vi ytterligare kan utveckla vårt 
samarbete med kunder och entreprenörer i kommande projekt, säger Klas 
Holmgren chef Projekt och förädling. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Klas Holmgren, Chef Projekt och förädling, telefon 08-555 148 26  
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