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Monika Mundt-Petersen ska utveckla
strategin för Fabeges stora portfölj av
bostadsbyggrätter
Den underliggande efterfrågan på kvalitativa bostäder i rätt lägen i Stockholm
bedöms vara fortsatt stark under en längre tid. Fabege har utöver byggrätter för
kommersiella lokaler, cirka 500 000 kvm nuvarande och potentiella
bostadsbyggrätter, framförallt i Solna och Huddinge. Monika Mundt-Petersen
kommer i en nyinrättad roll säkerställa att Fabege optimerar värdeskapandet av
dessa bostadsbyggrätter.
Monika Mundt-Petersen har gedigen tidigare erfarenhet av bostadsutveckling, bland annat som
affärsutvecklare på Järntorget Bostad AB och som planhandläggare på Stockholms
stadsbyggnadskontor. Hon kommer närmast från rollen som affärsutvecklare inom stads- och
fastighetsutveckling på Fabege. Hennes uppdrag blir att proaktivt analysera och driva strategiska
frågor för att optimera värdet av bostadsbyggrättsportföljen. Dels utifrån ett
stadsdelsutvecklingsperspektiv, dels utifrån långsiktigt värdeskapande för Fabege som bolag.
Resultatet av strategin kan innebära fortsatt utveckling via joint ventures eller andra samarbetsformer,
försäljning av byggrätter eller mer utveckling i egen regi än tidigare.
– Vi ser goda möjligheter att både optimera värdet av portföljen samt att ta ett ännu större ansvar för
utvecklingen i våra områden genom att engagera oss djupare i utvecklingen av bostäderna, utan att
det för den skull tar fokus från våra kommersiella lokaler, säger Stefan Dahlbo, VD och
koncernchef för Fabege.
För att skapa levande stadsdelar med en hög attraktionskraft krävs bland annat en väl avvägd balans
mellan dag- och nattbefolkning. Livet mellan husen skapar trygghet. I takt med utvecklingen av
Arenastaden, Haga Norra, Solna Business Park och nu även Flemingsbergsdalen har Fabege byggt upp

Med fokus på kommersiella fastigheter, utvecklar Fabege attraktiva platser i Stockholmsområdet. Vi är en närvarande
partner som, med människan i centrum, nytänkande, ansvarsfullt och flexibelt, skapar förutsättningar för företag, platser och
vår stad att utvecklas. Vårt perspektiv och ägande är långsiktigt. Vi vet att när vi skapar hållbart, skapar vi också värde.
Fabegeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss
på www.fabege.se.
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en allt större portfölj av bostadsbyggrätter och för närvarande utvecklar Fabege bostäder i Haga Norra,
Kista och Råsunda tillsammans med olika samarbetspartners.
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