
 

 

  
 
Pressmeddelande från Östersundshem 
 
 

Östersundshems nye vd är på plats 
 
I maj stod det klart att Kenneth Karlsson blir ny vd på Östersundshem. Efter att 
ha avslutat sina tidigare åtaganden hos Krokomsbostäder, finns Kenneth nu på 
plats - redo att ta sig an de positiva utmaningar som väntar i Östersunds 
kommunala fastighetsbolag. 

- Under de månader som gått har jag haft möjlighet att sätta mig in mer i 
verksamheten, och jag kan redan nu konstatera att Östersundshem, trots 
det som varit, har mycket goda förutsättningar att utvecklas till ett än mer 
fastighets- och kundfokuserat bolag, säger Kenneth Karlsson. 

 
Östersundshem har idag en soliditet om 61, 6 procent, och en mycket låg 
vakansgrad. Utmaningarna ligger i att kombinera såväl behovet av underhåll som 
kraven på nybyggnation. Med anledning av detta inleds redan nu ett långsiktigt 
strategiarbete som ska peka ut riktlinjerna för bolagets fortsatta verksamhet. I 
detta projekt har tidigare tillförordnad vd, Peter Cedervall, en viktig roll. 

- Jag är tacksam över att få fortsätta på den resa som vi nu slagit in på, och 
jag känner ett stort engagemang för Östersundshem - därför tackade jag ja 
till att delta i det utvecklingsarbete som nu tar vid, säger Peter Cedervall.  

 
Redan i början av nästa år ska en förstudie finnas på plats. När hela strategiarbetet 
är klart, omkring sommaren 2020, innebär det att företagets medarbetare får bättre 
förutsättningar att arbeta målinriktat, långsiktigt och fokuserat. 

- Jag ser fram emot den resa vi ska göra tillsammans framgent. Vi har god 
kompetens i företaget, och det finns en stor vilja att ta verksamheten 
framåt. Det bådar gott, avslutar Kenneth Karlsson. 

 
 
För frågor, kontakta: 
 
Kenneth Karlsson, vd Östersundshem AB 
Tel: 063-14 04 39 
Mobil: 072-234 78 40 
Mejl: kenneth.karlsson@ostersundshem.se 
 
Peter Cedervall, senior rådgivare, Östersundshem AB 
Tel: 070-658 65 03 
Mejl: peter.cedervall@ostersundshem.se 
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