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Nya chefer ökar NCC:s utbud av bostäder  

Fredrik Hemborg och Camilla Gramner har utsetts till regionchefer 
på NCC Boende för att i ökad takt skapa fler bostads- och hyresrätter 
i Stockholm och småhus i hela landet. Till att börja med byggs nu 330 
hyresrätter i Stockholm.   

– Behovet av bostäder i storstäder och universitetsorter är stort. Därför fokuserar vi nu på att öka 
takten i vårt utbud och specialiserar oss på kostnadseffektiva och hållbara flerbostadshus och 
småhus. Våra nya, erfarna regionchefer blir drivande i detta arbete och i NCC:s ambition att bidra 
till en minskad bostadsbrist, säger Mattias Lundgren, vd för NCC Boende.  

Fredrik Hemborg är ny regionchef för flerbostadshus i Stockholm på NCC Boende. Han 
ansvarar för att utveckla verksamheten och möta den stora efterfrågan på hållbara och 
kostnadseffektiva bostadsrätter och hyresrätter i regionen. Först ut är 330 hyresrätter som nu 
byggs i Stockholm, Sundbyberg och Järfälla kommun. 

Fredrik Hemborg var tidigare regionchef på NCC Property Development, med ansvar för 
kommersiella fastighetsutvecklingsprojekt i Stockholmsregionen. Han är anställd inom NCC 
sedan 1997.   

Camilla Gramner är ny regionchef för småhus i Sverige på NCC Boende. Hon ansvarar för att 
expandera verksamheten för småhus på NCC:s befintliga och nya marknader i hela landet.  

Ett viktigt första steg är att NCC:s småhus i egen regi Svanenmärks sedan oktober i år. 
Certifieringen ger kunden ett ”kvitto” på att NCC bygger energieffektivt och med sunda material 
som ger hög boendekvalitet, vilket tillmötesgår kundernas ökade intresse för hållbarhet. 

Camilla Gramner har en gedigen bakgrund inom NCC Boende senast som chef för Byggsystem & 
processutveckling. Tidigare har hon arbetat som projektchef och marknadschef på NCC Boende.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mattias Lundgren, vd, NCC Boende AB 
Telefon 08-585 517 65 
Fredrik Hemborg, regionchef flerbostadshus, region Stockholm, NCC Boende 
Telefon 08-585 530 31  
Camilla Gramner, regionchef småhus, NCC Boende 
Telefon 08-585 525 38  
Presstelefon NCC 08-585 519 00 eller press@ncc.se 
 
 

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press NCC i Sverige består av affärsområdena NCC 
Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2012 hade NCC i Sverige en 
omsättning på 31,3 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Housing utvecklar och säljer bostäder på 
utvalda marknader i Norden, Tyskland, Baltikum och St Petersburg. 

http://www.ncc.se/pressrelease/sv/8471BD01F02E50A5/4679/NCC+s%C3%A4ljer+milj%C3%B6certifierade+hyresr%C3%A4tter+till+KPA+Pension
http://www.ncc.se/pressrelease/sv/29C492E52323CE2C/4679/NCC+lanserar+Svanenm%C3%A4rkta+sm%C3%A5hus

