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Arkitektkontoret Tengbom förstärker inom handel, 
industri och infrastruktur  

Tengbom fortsätter att expandera och rekryterar nu arkitekt SAR/MSA Åse Larsson som ny  
tf studiochef för handel, industri och infrastruktur. Åse Larsson kommer närmast från 3XN 
och har gedigen erfarenhet av projekt i alla skeden – från hotell och kontor till flygplatser 
och tunnelbanestationer. 
 
Åse Larsson har över 15 års erfarenhet av arkitektbranschen och har tidigare även varit anställd hos 
Wingårdhs och &Rundquist arkitekter. Hon har arbetat med stora projekt i alla skeden av processen; hotell, 
högskolor, kontor, broar, tunnelbanestationer, flygplatser med mera. På 3XN Sverige har Åse bland annat 
nyligen varit ansvarig för myndighetskontakter i ett nytt högskoleprojekt. 
  

–  Vi är stolta över att ha rekryterat Åse Larsson, en mycket kompetent arkitekt som jobbat med flera 
viktiga projekt de senaste åren. Under Åses ledning kommer vi att stärka vårt erbjudande inom 
handel, industri och infrastruktur ytterligare, säger Johanna Munck af Rosenschöld, kontorschef 
för Tengbom i Stockholm. 

 
Åse Larsson blir tf studiochef för Tengbom handel, industri och infrastruktur. Den senaste tiden har studion 
uppmärksammats i samband med den omfattande ombyggnationen av Stockholms Centralstation, ett 
projekt som nominerats både till Årets Stockholmsbyggnad och till Stockholms Byggmästareförenings ROT-
pris under 2015. Ytterligare ett aktuellt projekt är upprustningen av Östermalms Saluhall och det pågående 
uppförandet av Östermalms Tillfälliga Saluhall på Östermalmstorg i Stockholm.  
 

–  Att komma till Tengbom känns både spännande och utmanande. Med min erfarenhet av projekt i 
olika skeden kan jag bidra med en god förståelse för vad vi som arkitekter kan erbjuda både kund 
och brukare. Det ska bli jättekul att jobba tillsammans med en större grupp medarbetare och med 
flera olika typer av projekt på ett kontor som befinner sig i en intensiv utvecklingsfas, säger Åse 
Larsson.  

 
Åse Larsson börjar på Tengbom den 17 augusti.  
  
För mer information, kontakta: 
Emelie Mannheimer, Marknads- och kommunikationschef Tengbom 
emelie.mannheimer@tengbom.se 
070-715 63 90 
 
För pressbilder: 
http://news.cision.com/se/tengbom 
 
Tengbom är ett av Nordens äldsta och ledande arkitektkontor. Vår vision är att skapa en innovativ och 
tidlös arkitektur som är levande med hus och miljöer som människor vill besöka, bo och arbeta i. Tengbom 
har ca 500 medarbetare fördelade på tolv orter i Sverige och Finland. Tengbom grundades 1906 av Ivar 
Tengbom, förgrundsgestalt inom svensk arkitektur.  
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