Fredrik Löfberg är ny Projektutvecklingschef i Region Malmö på OBOS Sverige.
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OBOS Sverige internrekryterar ny
Projektutvecklingschef i Region Malmö
Medlemsägda OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare med höga
tillväxtambitioner i Sverige med särskilt fokus på de tre storstadsregionerna.
Som ett led i satsningen genomför dotterbolaget OBOS Sverige en intern
rekrytering och tillsätter Fredrik Löfberg i rollen som Projektutvecklingschef i
Region Malmö.
Fredrik kommer närmast från rollen som Projekt- och Affärsutvecklare i OBOS
Sverige, i vilken han sedan 2019 har ansvarat för markinköp och utveckling
av ett flertal olika bostadsprojekt i Skåne och Halland. Han har tidigare
erfarenhet som egenföretagare inom affärs- och bostadsutveckling, samt

olika ledande befattningar som vd och försäljningschef inom
mediabranschen. Fredrik tar över rollen efter Ann-Louice Windblixt som på
egen begäran valt att lämna OBOS för extern utmaning.
- Fredrik kommer att vara en stor resurs för verksamheten i och med hans
djupa kunskap om OBOS och erfarenhet inom projektledning och ledarskap
från både OBOS och Region Malmö. Det känns tryggt att Fredrik tar över
stafettpinnen efter Ann-Louice. Jag ser glädjande på rekryteringen av Fredrik
och tackar Ann-Louice för hennes goda insatser, säger Anders Borgqvist,
Regionchef Region Malmö på OBOS Sverige.
- Det ska bli mycket inspirerande och roligt att jobba med alla fantastiska
kollegor i Projektutvecklingsteamet och bidra till OBOS utveckling, säger
Fredrik Löfberg om sitt nya uppdrag.

Norska OBOS har haft en stark framfart i Sverige och har ambitiösa planer för
framtiden. Den 30 november 2020 offentliggjordes målet att inom en
femårsperiod dubblera sin årliga försäljning från dagens 1 500 till 3 000
bostäder i Sverige. Samtidigt lanserade OBOS sitt medlemsprogram i Sverige
för att kunna stödja den strategiska storstadssatsningen i Stockholm,
Göteborg och Malmö. Gensvaret var stort och nu har antalet svenska
medlemmar passerat 6 500. För att driva utvecklingen i Region Malmö
anförtros Fredrik Löfberg rollen som Projektutvecklingschef för regionen.
OBOS fokus för expansionen i Region Malmö (Skåne, Halland och Blekinge) är
både grupphusbebyggelse och flerbostadshus i såväl starka tillväxtorter som
mer komplexa stadsnära lägen. Ett exempel är Tygelsjö, strax söder om
Malmö, med 275 byggrätter där de första inflyttningarna sker under 2021.
OBOS Sverige verkar genom varumärket OBOS och rymmer bolagets
projektutvecklingsverksamhet. Inom OBOS Sveriges verksamhet ryms även
småhusförsäljning genom varumärkena Myresjöhus och SmålandsVillan.
Systerbolagen OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem är också viktiga aktörer i
OBOS totala satsning i Sverige, där det sistnämnda har fokus på platsbyggda
projekt i storstadsregionerna.
För mer information, kontakta:

Anders Borgqvist, Regionchef Region Malmö OBOS Sverige
E-post: anders.borgqvist@obos.se
Tel: 010-434 12 01

Om OBOS
Medlemsägda OBOS är en av Sveriges största bostadsutvecklare och ägs av
sina 500 000 medlemmar i Norge och Sverige. OBOS grundades i Oslo 1929,
inspirerad av den svenska kooperativa modellen för bostadsutveckling. OBOS
erbjuder bostäder för alla livets faser i form av villor, kedjehus och
flerbostadshus, i städer och på landsbygden.
OBOS verkar i Sverige genom varumärkena OBOS, Smålandsvillan och
Myresjöhus. Koncernen har omkring 2 500 anställda, varav knappt 1 000 i
Sverige i dotterbolagen OBOS Sverige, OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem.
Tack vare en kommersiellt framgångsrik styrning av verksamheten har OBOS
byggt en stark finansiell ställning där vinsterna investeras i fler bostäder.
OBOS är även en ledande aktör inom industriellt och hållbart byggande i trä
och bygger platsbyggda flerbostadshus i Sveriges större städer.
2020 sålde OBOS 3 633 bostäder, varav 1 516 i Sverige i 152 av landets
kommuner. OBOS mål är att 2026 sälja 3 000 bostäder i Sverige varav 20
procent erbjuds genom alternativa boköpmodeller för att ge fler möjligheten
att äga sitt boende – på så vis bidrar OBOS till en hållbar samhällsutveckling.
www.obos.se
www.oboskarnhem.se
www.obos.no
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