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Stockholm den 8 juli 2019 

 

Bygg-VD blir chef för Eftermarknad 
 

Erik Alteryd, tidigare VD för byggföretaget Allegro har utsetts till chef för Oscar 

Properties Eftermarknad. Han kommer även att ingå i koncernledningen. 

- Som tidigare VD för Allegro kan Erik hela byggprocessen vilket gör honom som klippt 

och skuren för att ansvara för den allt viktigare eftermarknaden, säger grundare och VD 

Oscar Engelbert i en kommentar till utnämningen.  

Parallellt meddelar bolaget att ekonomichefen Jarl Rudin går in i rollen som tillförordnad CFO. 

Han ersätter därmed Ola Nilsson som på konsultbasis varit interims-CFO sedan årsskiftet. 

- Jag vill tacka Ola för det fantastiska arbete han utfört, men i takt med att fler och fler 

pusselbitar nu faller på plats, är det naturligt att vi gör oss mindre beroende av externa 

konsulter. Ola kommer dock fortsatt att arbeta som senior advisor åt VD och styrelse, 

säger Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties.   

Jarl Rudin har arbetat på Oscar Properties sedan årsskiftet 2018/19 och har tidigare haft 

liknande positioner inom MaintPartner AB, SJ AB, CLS Holdings Sweden, Mellanskog Industri AB.  

mm.  Jarl Rudin är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.  

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ) 
+46 70 568 00 01 
oscar@oscarproperties.se 

 

Om Oscar Properties 

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och 

moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur 

och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i 

vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade 

bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer 

fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både 

nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara 

en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. 

Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.  
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