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Pressmeddelande, 25 augusti, 2021 

Kristina Olsen lämnar Bonava 

Kristina Olsen har valt att lämna Bonava och rollen som affärsenhetschef för Bonava Norge 
för annat externt uppdrag. Jonas Granström har utsetts till tillförordnad affärsenhetschef 
och medlem av koncernledningen.  

Kristina Olsen har arbetat för NCC/Bonava sedan år 2000 och har innehaft flera ledande 
positioner inom bolaget, bland annat som affärsenhetschef för Bonava Danmark-Norge. Hon har 
varit medlem av Bonavas koncernledning sedan 2018.  

– Jag vill rikta ett stort tack till Kristina för hennes insatser under sin tid på Bonava, jag önskar 
Kristina lycka till med framtida uppdrag, säger VD och koncernchef Peter Wallin.  

Jonas Granström har utsetts till tillförordnad affärsenhetschef för Bonava Norge och medlem av 
koncernledningen. Han har lång erfarenhet av bostadsutveckling och har bland annat haft flera 
ledande roller vid Skanska i Norden, på hotellkedjan Scandic samt på fastighetsbolaget ByggVesta.   

I maj 2021 beslutade Bonava att avveckla sin verksamhet i Köpenhamn och lämna den danska 
marknaden för att uppnå ökad effektivitet och lönsamhet i koncernen. Sedan den 1 juni 2021 är 
Bonava Norge en fristående affärsenhet vilken ingår i segment Nordic. I Norge bedriver Bonava 
bostadsutveckling i städerna Bergen och Oslo.  

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

 
Fredrik Hammarbäck, Group Head of Press and Public Affairs 
fredrik.hammarback@bonava.com  
Tel: +46 739 056 063 
 
Carolina Strömlid, Head of Investor Relations 
carolina.stromlid@bonava.com  
Tel: +46 708 807 173 
 

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som skapar hem och grannskap där 
människor har högsta möjliga livskvalitet. Bolaget är den första bostadsutvecklaren i Europa att få 
sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Med sina 2 100 medarbetare 
utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland, 
Lettland och Litauen, med en nettoomsättning om cirka 17 miljarder kronor år 2020. Bonavas 
aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm. 

För mer information om oss, besök: www.bonava.com  
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