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Atrium Ljungberg växer och 
stärker organisationen 
 
Atrium Ljungberg har de senaste åren haft ett högt affärstempo. 
Under 2018 förvärvade bolaget flera fastigheter och erhöll 
markanvisningar, bland annat i Slussen. Atrium Ljungberg tecknade 
även en avsiktsförklaring med Stockholms stad avseende närmare 
200 000 kvadratmeter fastigheter och byggrätter i Slakthusområdet. 
För att anpassa organisationen till den ökande fastighetsvolymen 
kommer bolaget att tillsätta två nya tjänster.  
 
 
Mattias Celinder är och kommer fortsättningsvis att vara chef för affärsområdet Fastighet 
som omfattar hela bolagets fastighetsinnehav. Organisationsförändringen innebär att två 
nya regionchefstjänster skapas. För den ena regionen tillsätts Chris Helin, nuvarande 
marknadsområdeschef Stockholm City och för den andra Camilla Klint, nuvarande 
marknadsområdeschef i Hagastaden/Norra innerstaden. Båda tillträder sina nya 
befattningar den 1 januari 2019. De elva marknadsområdeschefer som idag 
direktrapporterar till Mattias Celinder kommer därmed att rapportera till sin respektive 
regionchef.    
 
– Vi utvecklar vår organisation för att möta dagens och framtidens behov och utmaningar. 
Genom anpassningen får vi en snabbfotad organisation med stort fokus på våra kunder 
och utvecklingen av våra områden, kommenterar Mattias Celinder, affärsområdeschef 
Fastighet. 
 
Region Nord/Väst kommer att ledas av Camilla Klint och omfattar fastigheterna i 
Hagastaden, Stockholms City, Slussen, Kista, Sundbyberg, Uppsala och Göteborg. 
Region Syd kommer att ledas av Chris Helin och omfattar fastigheterna i 
Medborgarplatsen, Liljeholmen, Sickla, Farsta, Slakthusområdet och Malmö.  
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Atrium Ljungberg AB (publ) 
 
För mer information kontakta: 
Mattias Celinder, Affärsområdeschef Fastighet, Atrium Ljungberg, 073-028 59 85 
mattias.celinder@al.se 
 
 
 
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på 
tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och 
handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter 
fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 43 miljarder kronor. Våra handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i 
våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör 
investeringar i framtiden motsvarande cirka 14 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-
listan. 
Läs mer på www.al.se 
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