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Förändringar i Oscar Properties koncernledning   
Ulrika Stålberg har utsetts till ny försäljningschef på Oscar Properties och Karin 
Handin har tillträtt som Head of People and Culture, en nyinrättad roll. Båda två tar 
också plats i koncernledningen.    

Ulrika Stålberg har arbetat på Oscar Properties sedan 2017 som säljansvarig och har över 
22 års erfarenhet inom bostadsutveckling. Nu tar hon över rollen som försäljningschef efter 
Malin Gangnor, som beslutat sig för att lämna bolaget. Innan Oscar Properties var Ulrika 
Stålberg försäljningschef för nyproduktion på Svensk Fastighetsförmedling och hon har en 
bakgrund från bland annat Skanska Nya Hem. 

Karin Handin tillträdde sin nya tjänst som Head of People and Culture på Oscar Properties 
den första september 2018 och har tidigare arbetat inom globala koncerner som Ford Motor 
Company och DHL där hon bland annat varit HR Manager och HR Business Partner. 

- Jag vill tacka Malin Gangnor för hennes värdefulla insatser under sina år på företaget. 
Malin har spelat en viktig roll i utvecklingen av verksamheten och jag önskar henne lycka till, 
säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ) 
+46 70 568 00 01 
oscar@oscarproperties.se 

 

 

 

Om Oscar Properties 

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och 
moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur 
och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i 
vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade 
bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 4 143 
bostäder, varav 1 114 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer 
fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både 
nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara 
en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. 
Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. 
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