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Rekryterar Monica Fallenius till en ny roll som fastighetsdirektör  
 
Svenska Handelsfastigheter har rekryterat Monica Fallenius till en nyinrättad position som 
fastighetsdirektör. Utnämningen sker i samband med att fastighetsverksamheten omorganiserats i 
syfte att ytterligare stärka bolagets fastighets- och projektverksamhet.  
 
Monica Fallenius har lång och gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom 
fastighetsbranschen och kommer närmast från Atrium Ljungberg där hon varit affärsområdeschef för 
Transaktion och Leasing. Dessförinnan har hon varit fastighetschef för Sverige på Hemsö. Monica har 
även arbetat på GE Capital Real Estate, Jernhusen, Fabege samt Drott.  
 
Svenska Handelsfastigheter skapar, utvecklar och förvaltar starka handelsplatser i nära samverkan 
med ledande detaljister och med särskilt fokus på externa handelslägen. Under de senaste fem åren 
har bolagets fastighetsportfölj vuxit från 3 Mdr kronor till 9,5 Mdr kronor med en projektportfölj om 
ytterligare cirka 1 Mdr kronor. I och med denna tillväxt finns ett behov av att stärka organisationen 
inom fastighets- och projektverksamheten vilket nu sker genom denna rekrytering.  
 
”Genom omorganisationen får vi en tydligare ansvarsfördelning samtidigt som vi kommer än 
närmare våra kunder. Med sin omfattande erfarenhet kommer Monica att utgöra ett viktigt tillskott 
för den fortsatta verksamhetsutvecklingen”, säger Lennart Sten, VD för Svenska Handelsfastigheter.  
 
”Svenska Handelsfastigheter har ett starkt fokus på externhandel, ett segment inom handeln som går 
bra även i dessa tider. Jag ser fram emot att ansluta till teamet och vara med att driva utvecklingen 
av bolaget framåt tillsammans med medarbetarna och kunderna”, säger Monica Fallenius. 
 
Monica Fallenius tillträder sin nya roll den 15 augusti 2020.  
 
 
För ytterligare frågor, vänligen kontakta:  
Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter  
E-post: lennart.sten@handelsfastigheter.se     
Tel: 070 – 697 81 70 
 
 
Om Svenska Handelsfastigheter  
Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar 
attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att 
driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas 
Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se 
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