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Tengbom rekryterar ny vd  
 
Bo Ringdahl slutar som vd för Tengbom. Gunilla Haglund, nuvarande kvalitetschef och 
tidigare regionchef på Tengbom, går in som tf vd och rekrytering av ny ordinarie vd har 
påbörjats.  
 
Bo Ringdahl har varit vd för Tengbom sedan 2013 och har drivit ett viktigt arbete med att effektivisera och 
skapa lönsamhet i bolaget. Tengbom befinner sig i en expansiv fas och satsar långsiktigt för att förstärka 
positionen som ledande arkitektkontor. Rekryteringen av en ny vd är en viktig del i den satsningen. 
 

- Jag vill tacka Bo Ringdahl som gjort ett mycket bra arbete med att skapa förutsättningar för 
Tengbom att ytterligare befästa positionen som ledande arkitektkontor, som kunder och 
medarbetare väljer i första hand. Vi ska fortsätta att stärka och utveckla Tengbom och går nu in i 
en ny fas. Rekryteringen av en ny vd är en viktig del i den satsningen, säger Magnus Sjöqvist, 
styrelseordförande för Tengbom. 
 

- Under min tid på Tengbom har vi tillsammans effektiviserat arbetet och förbättrat både 
organisation och rutiner. Lönsamheten har ökat och nu är styrelsen och jag överens om att det är 
dags för en ny vd att ta över och arbeta vidare med det långsiktiga strategiarbete som inletts, säger 
Bo Ringdahl, avgående vd för Tengbom. 

 
Gunilla Haglund som blir tf vd för Tengbom har haft ledande befattningar inom bolaget sedan 2011, närmast 
som kvalitets- och regionchef och del i koncernledningen. Tidigare har Gunilla bland annat varit vd för 
arkitektkontoret Creacon som hade kontor i Göteborg, Borås och Jönköping och blev del av Tengbom 
genom förvärv 2011. 
 

- Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Gunilla Haglund som tf vd. Hon har djup kompetens 
och erfarenhet från tidigare roller inom bolaget och kommer att vara till stor nytta i vårt fortsatta 
arbete med att utveckla Tengbom, säger Magnus Sjöqvist.  
 

- Jag ser fram emot att axla den här rollen och kommer under min tid som tf vd ha fullt fokus på att 
leverera högsta kvalitet till våra kunder och att utveckla Tengbom som bolag och våra 
medarbetare i den expansiva fas vi befinner oss i, säger Gunilla Haglund tillträdande tf vd för 
Tengbom.  

 
Gunilla Haglund tillträder tjänsten som tf vd idag den 27 april. Tengboms koncernledning består av Gunilla 
Haglund tf vd, Jannice Johansson vice vd, Mats Juhl CFO, Emelie Mannheimer marknads- och 
kommunikationschef, Johanna Munck af Rosenschöld kontorschef Stockholm, Thomas Stoll 
hållbarhetschef, Mark Humphreys kontorschef Stockholm (föräldraledig). 
 



För ytterligare information, kontakta: 
Magnus Sjöqvist, styrelseordförande 070-652 57 40 
 
Gunilla Haglund, tf vd 070-563 87 00 
gunilla.haglund@tengbom.se 
 
Emelie Mannheimer, marknads- och kommunikationschef 070-715 63 90 
emelie.mannheimer@tengbom.se 
 
För pressbilder: 
http://news.cision.com/se/tengbom 
 
Tengbom är ett av Nordens äldsta och ledande arkitektkontor. Vår vision är att skapa en innovativ och 
tidlös arkitektur som är levande med hus och miljöer som människor vill besöka, bo och arbeta i. Tengbom 
har ca 500 medarbetare fördelade på tolv orter i Sverige och Finland. Tengbom grundades 1906 av Ivar 
Tengbom, förgrundsgestalt inom svensk arkitektur.  
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