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CMB Projekt boostar för fortsatt tillväxtsresa med ny vd

CMB Projekt har många år av stark tillväxt bakom sig. Genom 

rekryteringen av Berit Christenson i befattningen som ny vd, stärker 

bolaget upp ledningen för att nå nya strategiska tillväxtmål. 

Efter flera år av stadig tillväxt är det dags för nya krafter att driva den fortsatta utvecklingen av 

byggprojekteringsbolaget CMB Projekt. Därför tar Berit Christenson plats som ny vd inom bolaget, 

under andra halvan av oktober. Nuvarande vd och ägare Björn Gunnarsson jobbar kvar i rollen som 

styrelseledamot och affärsutvecklare med fokus på strategiska kunder och projekt. 

– Nu stärker vi upp ledningen för att nå våra strategiska tillväxtmål. Genom rekryteringen av Berit  

Christenson frigör vi tid och kan få mer hagel i luften ute på marknaden. Kunderna kommer märka av  

att de får större närvaro, både av Berit och mig och vi kan engagera oss i projekten i ett tidigare skede, 

berättar Björn Gunnarsson. 

Berit Christensen lämnar bakom sig en tjänst som regionchef på Hemsö, där hon har arbetat under  

de senaste fem åren. Dessförinnan hade hon en befattning som fastighetschef hos KKB Fastigheter  

i Kävlinge. 

– I kombination med min tekniska bakgrund är jag övertygad om att Berit Christensons digra 

fastighetsbakgrund samt erfarenheter från kundsidan skapar en häftig dynamik. Och just den 

dynamiken i ledningsgruppen blir nyckeln för vidare tillväxt, säger Björn Gunnarsson.

Med kundens perspektiv med sig i bagaget vet Berit Christenson vad kunden efterfrågar i olika skeden  

och stadier och har insikter om kundens behov. 

– Jag har länge varit övertygad om att jag har haft tillräcklig kunskap om kundens behov, men nu  

får vi in någon som själv varit med i upphandlingar. Det blir bra för oss och en intressant och häftig 

tillgång, säger Björn.  

Om sin egen nya roll inom bolaget säger Björn Gunnarsson:

– För mig är det en naturlig del att lämna över och en naturlig utveckling av bolaget. Med Berit 

Christenson på plats får vi ett enormt driv och härlig, positiv energi. Det känns spännande och kul! 

Kontakt: 

Björn Gunnarson, VD 

mobil: 0705-792955    

email: bjorn.gunnarsson 
@ cmbprojekt.se

CMB Projekt kan hela byggprocessen. Vi tar helhetsansvar och leder projektet från planering till 

slutbesiktning, eller kompletterar våra kunders organisation med punktinsatser och rätt kompetens.  

CMB Projekt omsätter 21 MSEK och har ca 15 anställda. Huvudkontoret ligger i Malmö.
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