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Tengbom har ny interim vd och ny
styrelseordförande
Tengbom har en ny interim vd på plats, Erika Rönnquist Hoh, fram tills att ny
ordinarie vd tar över efter Johanna Frelin. Samtidigt tar Mats Jönsson plats
som ny styrelseordförande i Tengboms bolagsstyrelse.

Erika Rönnquist Hoh – interim vd
I slutet av oktober inledde Erika Rönnquist Hoh sitt interimsuppdrag som vd
på Tengbom. Erikas uppgift under interimsperioden är att leda Tengbom
utifrån strategi och affärsplan samt utveckla affär och erbjudande utifrån

marknadens utveckling – för att säkerställa lönsamhet och välmående.
Erika är en hyllad ledare med starkt track record från flera olika branscher i
tillväxt och kommer närmast från rollen som vd för Lowell Sverige. Hennes
styrkor är att leda stora organisationer genom förändring och transformation
med fokus på goda resultat, människor och tillväxt.
– Jag är väldigt ödmjuk inför mitt uppdrag. Tengbom är ett framåtlutat
företag där ett starkt utvecklingsfokus präglar såväl organisation som affär. I
arkitektbranschen handlar en del av utmaningen om att definiera framtidens
arkitektuppdrag och hitta nya sätt att göra nya affärer, med digitalisering och
hållbarhet top of mind. Jag ser fram emot att, tillsammans med Tengboms
medarbetare, fortsätta söka spännande vägar framåt.

Mats Jönsson – styrelseordförande
Mats Jönsson efterträder samtidigt Magnus Sjöqvist som styrelseordförande.
Mats går in med sina erfarenheter från tjänsteutveckling inom fastighets- och
byggbranschen. Han har en lång och framgångsrik bakgrund från bland annat
Skanska. Mats har grundat och drivit Coor Service Management som vd samt
har erfarenheter från flertalet styrelseuppdrag.
– Det är ett hedersfullt uppdrag att axla rollen som styrelseordförande för
Tengbom. Tengbom är ett bolag med starka historiska rötter och en
spännande tid framför sig. Jag ser fram emot att få hjälpa till att staka ut
vägen framåt och fungera som rådgivare i en kontext där god och hållbar
arkitektur är målet.

Tengbom är ett av Nordens främsta arkitektkontor. Vår yttersta uppgift är att
göra världen till en bättre plats att leva på. Det gör vi genom att rita hus och
miljöer som är mänskliga, vackra, användbara och innovativa. Vi är omkring
600 personer som arbetar tillsammans, fördelade på elva kontor. Tengbom
grundades 1906 och har ritat många av Sveriges mest kända och omtyckta
byggnader. I februari 2016 rankades vi som det fjärde mest innovativa
arkitektkontoret i världen av Fast Company.
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