Pressmeddelande 16 april 2020

Hemsö nyanställer till flertal roller
Hemsö rekryterar ny transaktionschef och ny kommunikationschef samt två nya medarbetare
inom projektutveckling. Hemsö gör dessutom en satsning inom innovation och digitalisering och
har nyligen anställt en innovationsledare och en digitaliseringschef.
Ny transaktionschef blir Staffan Arwidi som kommer från Vasakronan där han arbetat de
senaste 12 åren i en roll som Senior Investment Manager. Som ny kommunikationschef har Åsa
Thoft anställts. Hon kommer närmast från en roll som kommunikationschef på If försäkring och
har tidigare haft en motsvarande roll på NCC i fem år.
‒ Vi är glada över att få två erfarna chefer till oss. Staffan med sin långa erfarenhet av
fastighetstransaktioner och Åsa med sin breda kompetens inom strategiskt
kommunikationsarbete blir båda ett viktigt tillskott i vår ledningsgrupp, säger Nils Styf, VD på
Hemsö.
Vi fortsätter stärka vår projektutveckling och återanställer Jonas Jalkander som senior
projektutvecklare. Han har tidigare arbetat sju år på Hemsö som regionchef och är nu tillbaka
efter två år som fastighetschef på K2A. Åsa Östman är nyanställd projektledare men har tidigare
även arbetat som extern konsult i drygt två år åt Hemsö.
På helt nya roller har Malin Boman anställts som innovationsledare och Fredrik Hörnsten som
digitaliseringschef. Malin kommer närmast ifrån konsultbolaget ITCH där hon var Business
Designer. Fredrik kommer också från konsultvärlden och senast från Decerno där han var COO.
‒ I rådande tider känns det meningsfullt att kunna rekrytera flera nya medarbetare som breddar
vår kompetens på flera områden. Det är viktigt att vi fortsätter stötta den offentliga sektorn då
kommunerna står inför stora utmaningar. Efterfrågan på nyproduktion av framförallt skolor och
äldreboenden växer och vi har nu möjlighet att driva den utvecklingen framöver. Innovation och
digitalisering blir även viktiga komponenter i vårt fortsätta arbete, säger Nils Styf.
Staffan Arwidi och Åsa Thoft tillträder sina tjänster innan sommaren och övriga medarbetare
har nyligen tillträtt sina anställningar.
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Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter
för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa
hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 55 miljarder
kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s och sedan april 2020 kreditbetyg A från Fitch Ratings. Mer information
på www.hemso.se

