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Vi bjuder på långläsning på semestern
Ena dagen rekordvärme, nästa dag varmt sommarregn, en tredje kylig höstlik morgon, den här
sommaren har sannerligen bjudit på allt. De dagar när solstolen känns avlägsen och man mest vill
sitta inne och lyssna på regnet så har man tid att läsa. Vi vill bjuda på återpublicering av några av
våra porträtt som vi har skrivit under åren. Vi började med det för två år sedan och sedan dess
skrivit ett porträtt i månaden. Vår ambition har varit att lyfta fram människor vi tycker gör skillnad i
branschen, inte nödvändigtvis ett pärlband av namnkunniga VD:ar utan också personer som kanske
har verkat i det tysta men satt avtryck i branschen. Idag bjuder vi på de första sex porträtten vi skrev,
vi fortsätter med fler nästa vecka. 

Ha en fortsatt skön sommar önskar vi på Förvaltarforum!

”Det kommer krävas mod för
att ta stora steg”
Stena Fastigheters vd Cecilia Fasth berättar
om sina drivkrafter och bolagets nya inriktning
mot mer stadsutveckling och hållbarhet.
Cecilia Fasth har en bakgrund som klippt och
skuren för att leda Stena Fastigheter på resan
från att vara ett t ...

”Att kalla det förvaltning är lite
som att stå på hälarna”
Ersätt förvaltning med utveckling. Det föreslår
AMF Fastigheters vd Mats Hederos när han
berättar hur han ser på fastighetsbranschens
utmaningar och möjligheter. När finans-, bank-
och fastighetskrisen slog till med full kraft i
Sverige i b ...

”Det jag gör ska vara
meningsfullt”
Hon har varit chef på SVT, ett
utbildningsföretag och en arkitektbyrå. Nu
berättar Johanna Frelin hur hon ser på sitt nya
jobb som vd på Riksbyggen i serien om
branschens profiler. Johanna har en intressant
bakgrund för att leda ett av Sverig ...

”Jag vill kunna göra skillnad”
Kunskap och utveckling driver Kicki Björklund,
doktorn i fastighetsekonomi som blev vd för
Bostadsbolaget i Göteborg. Läs intervjun med
henne i serien om branschens profiler.

”Vi vill gärna välja egna
vägar”
Willhem har sneglat väldigt mycket på andra
branscher, bland annat Ikea. Vd Mikael
Granath berättar om hur han ser på
branschens största utmaningar. Mikael
Granath spelade en avgörande roll redan när
Willhem bildades 2011. Tillsammans med f ...

”Bilden av allmännyttan
stämmer inte”
Privata toppchefen Mattias Tegefjord blev vd
på Uppsalahem. Nu delar han med sig av sin
långa erfarenhet av fastighetsbranschen och
berättar hur det är att ”byta sida”.
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Fastighetsförvaltning i framtiden 
#14 Avsnitt 3 – mot ökad digitalisering
#13 Avsnitt 2 – mot ökad digitalisering
#12 Så tar ni första steget mot ökad digitalisering
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