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Elin Blixt utses till regionchef inom affärsenhet JM
Bostad Stockholm
JM tar ytterligare steg i utvecklingen av sin verksamhet inom affärsenhet JM Bostad
Stockholm. Därför utökas nu affärsenhetens befintliga tre regioner med en fjärde och
Elin Blixt tillträder som regionchef.
JM Bostad Stockholm har vuxit mycket de senaste åren och har idag 3 837 bostäder i
pågående produktion vilket är mer än 50% fler än för några år sedan. En fjärde region skapar
möjlighet för en fortsatt utveckling av verksamheten och är också en förutsättning för ett
fortsatt närvarande och engagerat ledarskap. De tre tidigare regionerna utökas därför nu
med en fjärde region, Region Stockholm Öst som Erik Ragnerstam blir regionchef över. Erik
kommer närmast från en tjänst som regionchef för Region Stockholm Syd, som Elin Blixt tar
över.
Elin Blixt har en lång erfarenhet på JM, och kommer närmast från en tjänst som projektledare
inom affärsenhet JM Bostad Stockholm.
Förändringen gäller från och med 1 januari 2018 och innebär ingen övertalighet hos befintlig
personal.
– Jag är väldigt glad att vi genom Elin, med sitt engagemang och sin gedigna erfarenhet av
såväl JM som vår affär, skapar goda förutsättningar för verksamhet framåt, säger Pär
Vennerström, affärsenhetschef JM Bostad Stockholm.

För ytterligare information kontakta:
Pär Vennerström, affärsenhetschef JM Bostad Stockholm, 08-782 89 12
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad
på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och
universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler
samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett
långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är
ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

