
 
 
Pressmeddelande 2019-09-09 

Atrium Ljungberg rekryterar senior 
affärsutvecklare inom digitalisering och 
innovation 
 

Atrium Ljungberg har rekryterat Julie Améen som ny affärsutvecklare. 
Hon kommer närmast från CGI och tillträdde sin nya tjänst den 2 
september. Julie kommer att ansvara för innovation och utveckling av 
nya digitala tjänster med bolagets fysiska platser som 
grundplattformar. Tjänsten är helt ny och en viktig del i Atrium 
Ljungbergs långsiktiga arbete med att skapa attraktiva platser där 
människor vill leva, arbeta och vistas. 

 
– Att skapa en roll som fokuserar på nya affärer stärker Atrium Ljungbergs förmåga att använda 
digital teknik för att förädla och skapa nya, efterfrågade erbjudanden. "Tjänstefiering" är ett 
nyckelbegrepp och fokus ligger på att skapa ett digitalt lager på en fysisk plats som kan vara allt 
från en enskild fastighet till ett område eller en stad, säger Linus Kjellberg, affärsområdeschef för 
affärsutveckling på Atrium Ljungberg.  
 
Julie Améen har ett gediget förflutet inom IT och digital transformation, bland annat från 
Microsoft och senast från bolaget CGI där hon ansvarat för digital transformation av myndigheter, 
organisationer och städer.  
 
– Att få jobba med smarta och digitala stadsinnovationer där människan står i centrum är 
någonting jag brinner för. Fastighetsbranschen har en stor möjlighet att vara en ledande aktör i 
utvecklingen av smart stadsliv och där har Atrium Ljungberg tagit stafettpinnen, säger Julie 
Améen. Jag ser fram emot att, i samverkan med andra, hitta nya smarta digitala tjänster som 
skapar värde för de som lever, arbetar och vistas i våra städer. Tekniken behöver följa människan, 
inte tvärtom, avslutar Julie.  
 

Nacka, 2019-09-09 
Atrium Ljungberg AB (publ) 
 
För mer information kontakta: 
Linus Kjellberg, affärsområdeschef, affärsutveckling, Atrium Ljungberg AB, 070-341 54 16 
 linus.kjellberg@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 1,2 miljon kvadratmeter fördelat på ett sjuttiotal 

mailto:linus.kjellberg@al.se


fastigheter, värderade till 47 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 28 
miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.st på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan.  
Läs mer på www.al.se  

http://www.al.se/
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