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C E R NE R A FAS TIGHET ER AB

TO M AS R OSSI N G N YT T T IL L S KOT T
I CE RN E R AS ST Y R EL S E
Cerneras styrelse har fått en femte ledamot.
Tomas Rossing, som fram tills i september i år
varit stadsarkitekt i Borås sedan flera år tillbaka,
valdes nyligen in i fastighetsbolagets styrelse.
Tomas Rossing har en arkitektexamen vid
Chalmers Tekniska Högskola och har studerat
byggnadskonst vid Konsthögskolan i Stockholm.
Han har en bred och omfattande bakgrund som
ritande arkitekt och flerårig erfarenhet som
stadsarkitekt och stadsbyggnadschef i Borås. Vid
sidan av arbetet i Borås Stad har han sedan ett par
år tillbaka drivit egen arkitektfirma som bygger
strandnära bostäder i Bohuslän.
– Arkitektur och samhällsbyggnadsfrågor ligger mig varmt om hjärtat och jag har i min roll som
stadsarkitekt haft förmånen att under många år få medverka i och följa stadsutvecklingen i Borås.
Kommunen har en viktig roll i samhällsutvecklingen men också näringslivet har fått allt större ansvar i
utformningen av vårt stadsbyggande, säger Tomas Rossing.
Tomas Rossing gläds åt att se hur lokala byggare och projektutvecklare i Borås ökar ambitionsnivån i sina
projekt.
– Cernera är en aktör som höjer ribban och som jag ser det, hela tiden utvecklar sin förmåga att
genomföra goda projekt. Genom egen kompetens, drivkraft och i samarbete med andra aktörer är
de med och skapar attraktiv arkitektur, säger Tomas Rossing.
Cerneras ambition är att ge arkitektur och stadsbyggnadsfrågor ett ökat utrymme i företagets styrning.
– Med sin erfarenhet och kunskap som både ritande arkitekt och stadsarkitekt är Tomas Rossing helt
rätt tillskott i Cerneras styrelse, säger Robert Smith, ledamot i styrelsen och vd i koncernen Uddetorp
Invest AB, där Cernera ingår.
Förutom Tomas Rossing består Cerneras styrelse av Hans-Åke Henriksson, ordförande, Peter Wiland,
ledamot, Robert Smith, ledamot och vd i Uddetorp Invest AB samt Martin Smith, ledamot och vice vd i
Uddetorp Invest AB.
Cernera Fastigheter AB förvaltar kommersiella fastigheter och är en stark aktör inom bostadsutveckling. Vi är ett av Västsveriges största
privatägda fastighetsbolag med en egen förvaltningsvolym överstigande 1 miljard kronor och innehar därutöver en projektportfölj om
närmare 1 000 byggrätter för bostäder i olika skeden. Cernera Fastigheter AB är största enskilda bolag i Uddetorp Invest AB – moderbolag i en koncern verksam inom i huvudsak tre affärsområden – Fastigheter & Skog, Hotell & Restaurang samt Skönhet & Hälsa.
Bolaget bedriver även handel med värdepapper.
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