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Magdalena Öhrn ny kommunikationsdirektör i Coor 
 
Magdalena Öhrn tillträder som ny kommunikationsdirektör och tar plats i 
koncernledningen i Coor efter årsskiftet. Magdalena efterträder Åsvor Brynnel, 
som valt att lämna bolaget. 
 
Magdalena Öhrn har journalistutbildning och en kandidatexamen i Informationsveten-
skap från Uppsala Universitet, och kommer närmast från en tjänst som informations-
chef vid Ving Sverige. Hon har dessförinnan arbetat på ett antal PR-byråer, bland 
annat på Rikta och som byråchef på Prime PR, och som presschef på TV3.  

 
- Jag kan med glädje hälsa Magdalena Öhrn välkommen till Coor. Inom 

FM-branschen blir kundupplevelsen, både den fysiska och digitala, allt 
viktigare, och här kommer Magdalenas bakgrund från resebranschen väl 
till pass. Detta i kombination med hennes breda erfarenhet inom kommu-
nikationsområdet blir en stor tillgång för vår fortsatta utveckling. Jag vill 
också tacka Åsvor Brynnel för hennes stora engagemang och de insatser 
hon gjort för bolaget, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor. 
 

Magdalena Öhrn tillträder sin nya roll den 15 januari 2018 och Åsvor Brynnel lämnar 
sin tjänst den 20 oktober. Under mellantiden kommer Sofie Schough, idag kommuni-
kationschef i Coors svenska bolag, att vara tillförordnad kommunikationsdirektör för 
Coor-koncernen. 

 
 

 

 

 
 
Coor är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa faci-
lity management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), 
fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att utföra, 
leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas 
kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga 
verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, ABB, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, 
NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, Telia Company, Trafikverket, 
Vasakronan och Volvo Cars.  
 
Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Per 
den 30 juni 2017 hade bolaget cirka 6 500 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge, och Finland, 
och en årsomsättning på cirka 7 500 MSEK. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhål-
lande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett 
bredare perspektiv. Läs mer på http://www.coor.se/. 
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