
 

 

 
Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och 
hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. 
Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar 
och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege 
aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se 
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Fabege stärker affärsutvecklingsteamet 
 
Genom koncentrerade fastighetsbestånd i prioriterade områden kan Fabege vara med och 

driva stadsdelsutvecklingen och ta ett större ansvar för helheten. Vår strategi är att 

utveckla attraktiva stadsdelar och det är därför mycket glädjande att vi nu knutit 

ytterligare två erfarna affärsutvecklare i Therese Friedman och Monika Mundt-Petersen 

till vårt affärsutvecklingsteam.  

 

Som ett led i att utveckla attraktiva stadsdelar utökar vi nu vårt affärsutvecklingsteam vilket 

möjliggör att vi kommer kunna lägga fokus på utveckling i tidiga skeden.  

 

- Just nu är vi inne i en intensiv fas där vi har flera stora stadsutvecklingsprojekt som pågår 

parallellt, samtidigt som vi har en stor ambition att bli ännu bättre på att skapa attraktiva 

platser. För att kunna fortsätta utveckla Arenastaden, Haga Norra, Solna Business Park 

samt Hammarby Sjöstad är dessa rekryteringar viktiga och vi är väldigt glada att Monika 

och Therese har tackat ja till att vara med och stärka vårt team, säger Charlotte Liliegren, 

Chef Fastighetsutveckling och Värdering. 

Monika Mundt-Petersen kommer närmast från en tjänst som 

affärsutvecklare hos Järntorget Bostad, där hon under 11 år 

arbetat med förvärv av mark och projektutveckling av 

bostadsprojekt i tidiga skeden. Tidigare arbetade hon som 

planhandläggare på stadsbyggnadskontoret i Stockholm. 

 

- Jag tilltalas av Fabeges tydliga fokus på 

stadsutveckling och strävan att skapa levande 

stadsdelar. Jag ser fram emot att vara en del av den 

fortsatta utvecklingen av Fabeges fastighetsbestånd 

till attraktiva stadsmiljöer.  
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I över sjutton år har Therese Friedman arbetat inom 

bygg- och bostadsutveckling. Merparten av tiden har 

hon varit på NCC/Bonava där hon senast arbetat inom 

affärsutveckling. Dessförinnan arbetade hon inom 

projektutveckling av bostäder samt under en lång tid 

inom entreprenadsidan, bland annat som 

produktionschef.  

 

- Jag drivs av att skapa miljöer för människor att 

leva och utvecklas i. Under mitt yrkesliv har jag 

utvecklat sådana miljöer för att skapa attraktiva 

boenden. Nu vill jag fokusera och göra det 

samma för den andra delen av människors liv, 

nämligen den där de arbetar. Fabeges tydliga 

fokus på att skapa moderna och attraktiva 

stadsmiljöer där människor kan leva, arbeta och  

utvecklas passar hur jag ser på ett fastighetsbolag. Det ska vara lyhört, följa med i 

utvecklingen, lyssna på människorna som ska bo och arbeta och på arbetsgivaren som ska 

hitta nya och bra lokaler. Allt det vill jag, och allt det känner jag ligger i kärnan av 

Fabeges idé. Att Fabege också tydligt arbetar med att skapa en positiv miljö för 

medarbetarna gör att jag också får arbeta med de bästa i branschen. 

 

Therese och Monika tillträder sina tjänster på Fabege den 20 augusti. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Charlotte Liljegren, Chef Fastighetsutveckling, värdering, tel 08-556 747 38, 070-420 22 30 

 

 

 
 
 

 

 

Therese Friedman 


