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Lars Malmgren ny medlem i Classic Lifes nybildade 
Advisory Board 
Classic	  Life	  konceptet	  har	  mött	  ett	  fantastiskt	  intresse	  från	  kommuner,	  markägare	  
och	  allmänhet.	  För	  att	  säkerställa	  att	  vi	  har	  tillgång	  till	  bästa	  möjliga	  kompetens	  
och	  kvalitetssäkra	  vårt	  erbjudande	  när	  vi	  nu	  går	  in	  i	  ett	  skarpare	  
utvecklingsskede,	  har	  vi	  beslutat	  att	  tillsätta	  ett	  Advisory	  Board.	  Förste	  medlem	  är	  
Lars	  Malmgren,	  en	  av	  Sveriges	  främsta	  experter	  på	  kooperativa	  hyresrätter.	  Fler	  
medlemmar	  kommer	  att	  presenteras	  inom	  kort.	  

Lars	  Malmgren	  är	  av	  Boverket	  certifierad	  intygsgivare	  för	  
kooperativa	  hyresrättföreningar.	  Sedan	  2001	  är	  han	  VD	  och	  
huvudägare	  i	  Utvecklingsbolaget	  som	  är	  en	  av	  Sveriges	  ledande	  
aktörer	  inom	  kooperativa	  hyresrätter.	  	  Här	  arbetar	  Lars	  med	  allt	  
från	  kunskapsutveckling	  i	  form	  av	  förstudier,	  utredningar,	  
utbildningar	  och	  konferenser,	  till	  koncept-‐	  och	  
fastighetsutveckling.	  Andra	  områden	  där	  Lars	  Malmgrens	  
kompetens	  kompletterar	  vår	  egen,	  handlar	  om	  
föreningsbildning,	  juridisk	  expertis,	  avtalsfrågor	  och	  liknande.	  

Utvecklingsbolaget	  har	  bidragit	  till	  koncept	  för	  äldres	  boende	  vilka	  belönats	  med	  bl	  a	  
"best	  practice	  in	  Europe	  2010"	  och	  världsfinal	  i	  "FNs	  "World	  habitat	  award	  2010".	  	  

Det	  är	  med	  andra	  ord	  en	  mycket	  kunnig,	  erfaren	  och	  välrenommerad	  man	  vi	  kan	  hälsa	  
välkommen	  till	  Classic	  Lifes	  Advisory	  Board!	  

Läs	  mer	  om	  Lars	  Malmgren	  och	  Utvecklingsbolaget	  på:	  www.	  utvecklingsbolaget.org	  
	  
För	  mer	  information	  kontakta:	   Richard	  Jakberg,	  Classic	  Life 
	   	   	   Telefon:	  0708	  –	  76	  93	  45	  
	  
	   	   	   	   	  
 
Classic Life (www.classiclife.se) är ett nytt koncept för framtidens äldreboende som är 
utvecklat i samarbete mellan Classic Hus, Cofactor och Liljewalls Arkitekter. Avsikten är att 
kunna erbjuda våra allt fler och allt piggare åldrade, ett bekymmersfritt boende som bygger 
på trygghet och gemenskap - och som redan från början är tänkt och planerat för att 
möjliggöra vård i hemmet betydligt längre än vad som är vanligt idag. 
 
 



	   	  


