Liselotte Stålberg ny chefredaktör för HSBs medlemstidningar
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Ny erfaren chefredaktör blir ansvarig för
HSBs medlemstidningar
HSB anställer Liselotte Stålberg som ny chefredaktör för HSBs
medlemstidningar. Hon kommer närmast från Aller media, där hon varit
chefredaktör för tidningarna Drömhem & Trädgård och MåBra.
Liselotte Stålberg har en bakgrund som chefredaktör på förlaget Aller media i
13 år och innan dess arbetade hon som redaktör på Aftonbladet.
– Det ska bli så roligt jobba med HSBs tidningar! Dels för att jag älskar att

jobba med innehåll som engagerar och håller hög kvalitet. Dels för att jag
kommer att få göra det i en organisation med sunda värderingar, tillsammans
med duktiga och trevliga kolleger – och med proffsiga samarbetspartners,
säger Liselotte Stålberg blivande chefredaktör för Hemma i HSB och HSB
Uppdraget.
Tidningen Hemma i HSB distribueras till alla medlemmar i HSB fyra gånger
om året. Med en upplaga på över 500 000 ex är Hemma i HSB en av Sveriges
största boendetidningar. HSB Uppdraget går ut till förtroendevalda i HSB fyra
gånger om året, med en upplaga på drygt 28 000 ex.
– Med Liselottes Stålberg mångåriga bakgrund som chefredaktör för stora
och ansedda tidningar är jag övertygad om att hon blir en stor tillgång för
HSB. Våra medlemstidningar är redan idag en mycket uppskattad del i
medlemskapet. Nu skapar vi förutsättningar att göra dem ännu bättre.
Liselottes erfarenhet av att digitalisera innehåll kommer att bli värdefullt när
en ny webb snart lanseras, säger André Johansson, marknads- och
kommunikationschef HSB Riksförbund.
Nuvarande chefredaktör, Maria Isacsson går vidare till Sollentunahem där hon
blir kommunikationschef.
Liselotte Stålberg börjar anställningen som chefredaktör för Hemma i HSB
och HSB Uppdraget den 17 maj. Hon kommer att ingå i avdelningen
Kommunikation och opinion på HSB Riksförbund.
För mer information kontakta:
Liselotte Stålberg, mobil: 070-395 86 00, mail: liselotte.stalberg@gmail.com
(fr.o.m måndag liselotte.stalberg@hsb.se)

Bildkälla: foto@dlstudio.se

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande,
byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan
träffas och trivas.
HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

•
•
•
•

ca 670 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.
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