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Pressmeddelande 2021-08-04 
 
 

Ivar Kjellberg förstärker med ny vd  
 
 

 
 

1 september tillträder Mikael Jansson som ny vd för Ivar Kjellberg Fastighets AB. 

Rekryteringen är en del i bolagets fortsatta satsning på långsiktig hållbar utveckling.  

 

Mikael Jansson har jobbat i fastighetsbranschen i över 25 år och kommer senast från Robert 

Dickson stiftelse där han var varit vd i 10 år. Nu tillträder han som ny vd för Ivar Kjellberg 

Fastighets AB. Framtiden rymmer fortsatt satsning på både effektivisering av kund- och 

förvaltningsprocesserna, nyproduktion, nöjda hyresgäster, kvalitetsmedveten upprustning 

samt digitalisering. 

 
- Vi är mycket glada över att kunna välkomna Mikael Jansson som ny vd. Mikael har 

gjort sig känd inom fastighetsbranschen som en handlingskraftig och målmedveten 

person med ett dokumenterat kunnande inom bostadsbyggande, långsiktig och 

hållbar förvaltning samt projektutveckling i tidiga skeden, säger Angelica Kjellberg, 

koncernchef, Ivar Kjellberg AB. 
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Med en stolt byggmästartradition som grund har Ivar Kjellberg Fastighets AB genom ett 

långsiktigt fastighetsägande och stort kundfokus under många år varit ett av de 

bostadsföretag i Sverige som har flest nöjda hyresgäster. 

 

Mikael Jansson ser fram emot det spännande uppdraget som vd på Ivar Kjellberg Fastighets 

AB. 

- Det är med stor entusiasm som jag tillträder som vd för Ivar Kjellberg Fastighets 

AB. Alla som arbetar på Ivar Kjellberg har ett engagemang och en kompetens som 

gör uppdraget väldigt spännande. Jag ser fram emot att fortsätta växa tillsammans 

med vårt starka team och har som alltid fokus inställt på goda affärer, förvaltning 

med kvalitet och nöjda kunder, säger Mikael Jansson. 

 

 

Familjeföretaget Ivar Kjellberg har sedan 1932 ambitionen att vara en sund och engagerad 

samhällsbyggare med kunskap, intresse och känsla för såväl goda affärer, förvaltning med kvalitet och 

nöjda kunder.  

 

Mer information  

Angelica Kjellberg, koncernchef  

E-post: angelica.kjellberg@kjellberg.se   

Telefon: 031-799 84 26 

 

Mikael Jansson, tillträdande vd 

E-post: mikael.jansson@kjellberg.se       

Telefon: 031-42 84 00 
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