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Jenny Ågren ny marknadsområdeschef
för Riksbyggens fastighetsförvaltning i
Örebro
Från den 3 september är Jenny Ågren marknadsområdeschef för Riksbyggens
förvaltningsverksamhet i Örebro med omnejd. Riksbyggens
fastighetsförvaltning har under de senaste åren vuxit kraftigt och förvaltar
fastigheter för ett stort antal bostadsrättsföreningar samt kommersiella och
offentliga fastighetsägare.
– Jag ser mycket fram emot att börja på Riksbyggen, ett företag som tar ett
samhällsansvar och har ett stort engagemang inom hållbarhetsområdet. Det

känns spännande att få lära känna medarbetare och kunder och utveckla
verksamheten inom fastighetsförvaltning vidare i Örebro län, säger Jenny
Ågren.
Jenny kommer närmast från en tjänst som administrativ chef på Örebro
pastorat där hon ansvarat för administrativa stödfunktioner samt
fastighetsförvaltning och kyrkogårdsförvaltning. Tidigare har Jenny bland
annat jobbat som ekonomi- och personalchef på Västerbergslagens Energi
och som privat- och företagsrådgivare på Handelsbanken. Jenny bor på landet
utanför Lindesberg och är utbildad civilekonom från Örebro Universitet.
Marknadsområde Örebro innefattar kommunerna Örebro, Laxå, Askersund,
Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg.
Kunderna består av både bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare.
Sammanlagt förvaltar marknadsområdet cirka 3 900 bostads- och hyresrätter.
Lägg därtill ett stort antal offentliga och kommersiella lokaler. Sammanlagt
arbetar cirka 30 anställda inom marknadsområdet plus ett antal
säsongsanställda varje sommar.
Totalt förvaltar Riksbyggen 4 079 bostadsrättsföreningar med cirka 200 000
bostadsrätter och cirka 100 000 hyresrätter. Riksbyggen har
förvaltningsverksamhet på 430 orter runt om i landet, från Trelleborg i syd
till Karesuando i norr.
För mer information:
Jenny Ågren, marknadsområdeschef Riksbyggens fastighetsförvaltning, tel
019-192426

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion,
både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största
fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och
offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa
attraktiva och hållbara boenden för alla.
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