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Styrelsen i KlaraBo förstärks med tre personer
Bostadsföretaget KlaraBo förstärkte vid årsstämman sin styrelse med tre
ledamöter; Lennart Sten, Göran Holm och Lulu Gylleneiden. Sedan tidigare sitter
Mats Johansson, Andreas Morfiadakis och Anders Pettersson i styrelsen.
Samtliga nya ledamöter har en bred och lång erfarenhet av bygg- och
fastighetsbranschen.
Lennart Sten är styrelseordförande i Fastighetsägarna Sverige och styrelseledamot i CLS
Holdings plc, Victoria Park AB, Interogo Holding AB, Bonnier Fastigheter AB, Elivågor
AB, RW Bostad AB samt LS Långsiktigt Studentboende AB. Han har tidigare haft ledande
befattningar inom GE Capital Real Estate och GE Real Estate i Europa, Norden och
Sverige. Lennart är idag VD för LSTH Svenska Handelsfastigheter AB.
Göran Holm var mellan 1983 och 2010 heltidspolitiker och bland annat
Kommunstyrelsens ordförande i Vellinge Kommun. Sedan 2010 har Göran arbetat på
konsultbasis åt en rad olika företag i bland annat fastighetsbranschen. Han är utbildad
lantmätare och var med och grundade Lantmäteriets värderingsbyrå.
Lulu Gylleneiden är fastighetschef i södra regionen för Lidl Sverige. Hon har tidigare haft
olika befattningar inom NCC, bland annat som affärschef, och varit VD för Malthus inom
Industriellt byggande.
Mats Johansson är, som tidigare, ordförande för KlaraBos styrelse.
För mer information kontakta gärna Andreas Morfiadakis, VD för KlaraBo, 0761-33 16 61.

Om KlaraBo
KlaraBo uppför och förvaltar attraktiva bostäder med rimliga hyror. Det gör vi genom att förvärva tomter
på natursköna områden och sedan snabbt och enkelt bygga kostnadseffektiva och ytsmarta
egenutvecklade KlaraBo-hus.
Vi kan effektivt kombinera antalet lägenheter och lägenhetsstorlekar efter kommunens behov. Med vårt
flexibla byggsätt kan vi också enkelt anpassa oss till tomternas storlek och utformning. KlaraBo startade
sin verksamhet 2016, har huvudkontor i Malmö och agerar över hela landet. Vårt mål är att uppföra 3 000
– 5 000 lägenheter inom fem till sju år.
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