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Tengbom stärker sin Stockholmsorganisation
Tengbom stärker sin position som Stockholms ledande arkitektföretag genom att
utse Johanna Munck af Rosenschöld och Mark Humpreys som nya kontorschefer för
två av regionens kontor.
Ett av Sveriges ledande arkitektföretag, Tengbom, befäster sin position som Stockholmsregionens främsta arkitektföretag genom att stärka sin organisation och samlokalisera de 260
medarbetarna. Medarbetarna har samlats på tre kontor med varsin kontorschef, varav Johanna
Munck af Rosenschöld och Mark Humpreys är nya i sin roll. På White Tengbom Teams kontor
fortsätter Mats-Ove Frosterud vara ansvarig för Tengboms verksamhet.
Johanna Muck af Rosenschöld har tidigare haft rollerna som studiochef och affärsområdesansvarig för inredning. Som studiochef var hon bland annat ansvarig för uppdragen att inreda
Googles, Swedbanks och Vattenfalls nya huvudkontor i Stockholm.
Mark Humpreys var tidigare studiochef för den studio som bland annat arbetar med
ombyggnationen av Stockholms Centralstation och kvarteret Hästen på Mäster Samuelsgatan.
Som kontorschefer ska de fokusera på marknaden och stärka kundrelationer samt fortsätta att
utveckla varumärket och kvalitén i Tengboms tjänster.
Tengbom är ett av Sveriges ledande arkitektföretag med 520 medarbetare i elva städer runt
om i Sverige. I Stockholm är Tengbom just nu aktuella med nomineringen till utmärkelsen Årets
Stockholmsbyggnad för Tegeludden 11 på Gärdet. Uppdraget innebar en ombyggnad av en
befintlig kontorsfastighet från 1962 till attraktiva bostäder samt nybyggnad av radhus på taket.
Andra aktuella uppdrag i Stockholm är bland annat projekteringen av Nya Karolinska Solna och
den nyligen invigda restaurang Boqueria, vars inredning Tengbom ritat.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Meyer, VD Tengbom
08-412 52 12, magnus.meyer@tengbom.se

Tengbom är ett av Nordens ledande arkitektföretag som står för en framåtblickande och levande
arkitektur med hus och miljöer som människor vill besöka, bo och arbeta i. Tengbom har omkring 520
medarbetare på elva kontor runt Sverige. Tengbom grundades 1906 av Ivar Tengbom, föregångsgestalt
inom svensk arkitektur.

