
Vad har ni för bakgrund och vilken är  
era roller på Stendörren?
Vi är båda två utbildade arkitekter och arbetar på 
Stendörrens affärsutvecklingsavdelning med pro-
jektutveckling. Det betyder att vi tar hand om och 
utvecklar potentialen i bolagets fastigheter. Det 
handlar dels om att lyssna på hyresgäster och deras 
behov, dels att föra dialog med kommuner och andra 
intressenter vars strategiska planering påverkar och 
hjälper till att utveckla Stendörrens fastighetsbestånd. 
Vi upphandlar även konsulter för teknik och arkitek-
tur och sköter exploateringsfrågor.

Varför valde ni Stendörren?
För de varierande projektens skull. Stockholmsre-
gionen expanderar ju hela tiden och Stendörrens 
fastigheter som tidigare låg i lite perifera lägen, 
hamnar mera centralt när regioner växer. Det skapar 
nya förutsättningar för att utveckla och förändra 
fastigheternas innehåll och funktion, att till exempel 
göra om tidigare handelsfastigheter till nya hållbara 
bostadsområden. 

Hur ser en dag på jobbet ut?
Vi spenderar en hel del tid på kontoret med att bolla 
dagliga och projektrelaterade frågor mellan oss. Sedan 
blir det en del möten. Det kan vara allt från uppfölj-
ning med konsulter och kommuner, till interna möten 
med till exempel vår styrgrupp. Naturligtvis försöker 
vi komma ut i fastigheterna så mycket som möjligt, 
men har vi också nära kontakt med och god hjälp av 
våra fastighetsförvaltare som besöker dem regelbun-
det, och sist men inte minst med våra hyresgäster. Och 
ingen känner ju fastigheterna bättre än de.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb  
i era roller?
Allt bygger på gott samarbete. Dels internt, dels med 
alla intressenter som vi kommer i kontakt med, från 
kommunrepresentanter till leverantörer och självklart 
hyresgäster. Som arkitekt behöver vi vara lite peda-
goger och försöka förklara när önskemålen inte är 
optimala, visa på hur mycket som finns att ta hänsyn 

till, och kunna hitta bra alternativ. Sedan måste vi 
hänga med i utvecklingen för att kunna fånga nya 
möjligheter när förutsättningar förändras, och ha ett 
öppet sinne när ett projekt ändrar riktning.

Bäst med ert arbete?
Det är väldigt tillfredställande att veta att vi är med 
och bygger den ”goda staden”. Här är alla fastig-
hetsägare, inte bara Stendörren, med och bidrar med 
goda kommunikationer, trafik, miljö, kultur och 
natur. Sedan är det väldigt givande med ett så krea-
tivt och aktiverande arbete. Det sätter igång hjärncel-
lerna, och de stannar inte för att vi lämnar kontoret, 
utan vi klurar vidare även utanför arbetet. Att kolla 
referensprojekt är bra, för att se hur andra har löst 
samma utmaningar som vi själva står inför. 

Vilken är er favoritfastighet?
Som arkitekter kan vi gilla lite ”krångliga” fastighe-
ter med mycket installationer för exempelvis teknik. 
Det är en spännande utmaning att få allt att fungera 
på ett sätt som gynnar både hyresgästen och oss som 
fastighetsägare. Sedan lockar så klart alla utveck-
lingsfastigheter, där vi är med och bidrar till stadsut-
vecklingen. Ett sådant exempel är ett område i södra 
Stockholm där vi har samarbetat med kommunen för 
att förvandla ett dåligt handelsläge till ett bostadsom-
råde med 800 nya lägenheter, med nytt torg, hållbara 
lösningar med gröna tak och dagvattenbäddar med 
planteringar på trottoarerna. Vi var även med och tog 
fram skisser för hur man kunde knyta ihop det här 
nya området med närliggande centrum och tunnelba-
na. Ett projekt som gav oss möjlighet att bygga den 
sociala, trygga och täta staden!
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”Som arkitekter kan vi gilla lite 
’krångliga’ fastigheter. Det är 
en spännande utmaning att få 
allt att fungera på ett sätt som 
gynnar både hyresgästen och 
oss som fastighetsägare.”
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