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Förstärkning av ledningen  
på Lindbäcks 
 

Efter en tid av stora investeringar och stark tillväxt är Lindbäcks organisation 
nu inne i en fas av konsolidering och effektivisering. Wilhelm Risberg, idag VD 
på Lindbäcks Boende kommer därför att gå in som vice VD och operativ chef i 
Lindbäcks Bygg och Markus Holmlund, affärschef, efterträder honom och blir 
ny VD för Lindbäcks Boende. – Vår organisation har under relativt kort tid vuxit 
mycket såväl personellt som geografiskt och vi måste säkerställa att vi har en 
effektiv organisation i Bygg. Wilhelms uppdrag blir att operativt leda det 
effektiviseringsarbetet, säger Stefan Lindbäck VD Lindbäcks Bygg.   
 
Wilhelm Risberg har varit verksam i många funktioner inom Lindbäcks under en 
lång tid. De senaste åren som VD i Lindbäcks Boende med ansvar för marknad och 
försäljning. 
 
I samband med att Wilhelm Risberg axlar sitt nya ansvar efterträds han av  
Markus Holmlund som blir ny VD för Lindbäcks Boende. Markus har god erfarenhet 
av ledarskap som tidigare platschef för ABB i Piteå och fyra år i ledande positioner 
på Lindbäcks.  
    – Markus har visat goda kvaliteter som ledare och det känns bra att lämna över 
VD-rollen till honom när jag nu tar mig an en ny utmaning inom koncernen, säger 
Wilhelm.  
 
Markus som idag är affärschef på Boende ser fram emot sitt nya uppdrag.                       
    – Lindbäcks är ett väldigt offensivt företag och det är ett spännande uppdrag att 
få förtroendet att förvalta och fortsätta utveckla verksamheten i Boende,    
 
Lindbäcks Boende ansvarar för försäljning och projektutveckling. Markus tillträder 
sin nya roll från och med 1 juni. 
 
 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: 

Stefan Lindbäck 

070-696 52 45 

 

Wilhelm Risberg 

070-527 04 54 

 

Markus Holmlund 

070-637 33 73 

 

Piteå  den  13/5  2019 

 

Lindbäcks är Sveriges ledande 

företag inom industriell produktion 

av flerbostadshus i trä. Med modern 

teknik utvecklar och bygger vi sunda 

bostäder inomhus och monterar 

sedan snabbt, säkert och kostnads-

effektivt direkt på plats. Vi levererar 

till ledande fastighetsägare, såväl 

privata som offentliga, samt bygger 

och utvecklar hyresrätter och 

bostadsrätter i egen regi. Vi är inne  

i en kraftig tillväxt och har idag 

kundprojekt i hela landet, från 

Kiruna i norr till Malmö i söder. 

Familjeföretaget startade 1924 i 

Piteå där huvudkontor och 

produktion fortfarande finns. Vi har 

även kontor i Stockholm, Göteborg 

och Kiruna och totalt är vi cirka 600 

medarbetare som arbetar efter våra 

kärnvärden; kunskap, engagemang 

och drivkraft. 
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