
 

 

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg 
och Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 35 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 7 600 hushåll och 1 000 företag. 
Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar 
energi. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984. 
 
 

 
Pressmeddelande 
Att: Nyhetschefen                    Göteborg, 2017-01-26 

 
 

Förändring i Wallenstams koncernledning 
 
 

Den 30 juni kommer Thomas Dahl, vice vd med ansvar för Wallenstams verksamhet i Göteborg 

och Skåne, att avsluta sin tjänst. Thomas har arbetat på Wallenstam sedan 1988 och varit vice vd 

sedan 2007. Sedan 1991 har han ingått i Wallenstams koncernledning och har under tiden haft 

flera olika ledande befattningar såsom exempelvis fastighetschef, marknads- och 

informationsdirektör och vd för Wallenstam Företag.   

 

”Jag har haft förmånen att jobba tillsammans med Thomas i bolaget i nästan 30 år. Thomas har verkligen 

haft en stor och viktig roll i hanteringen av Wallenstams olika utmaningar och framgångar genom åren, 

alltifrån krisen på 1990-talet till bolagets tillväxt och utveckling under 2000-talet. Jag är oerhört tacksam 

för Thomas insatser för bolaget under alla dessa år och önskar honom varmt lycka till i framtiden. Hur 

Thomas tjänst som regionchef för Göteborg ersätts återkommer jag med i god tid före den 30 juni”, säger 

vd Hans Wallenstam. 

 

”Efter 30 år i bolaget så har jag kommit till ett skede i livet där jag känner att det är dags att pröva något 

annat i yrkeslivet. Därför har jag beslutat mig för att sluta på Wallenstam för att istället utveckla och 

syssla med egen verksamhet. Jag är tacksam och glad för de åren som jag haft på Wallenstam i olika 

positioner och över möjligheten att ha fått vara med på den fantastiska resa som bolaget har gjort”, säger 

Thomas Dahl. 
 

 
 

 

Denna information är sådan information som Wallenstam AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 26 januari 2017 klockan 10.00 CET.  

 
 

För ytterligare information: 

Elisabeth Vansvik Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38 

 

Thomas Dahl Vice vd med ansvar för region Göteborg Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 42 

www.wallenstam.se 

http://www.wallenstam.se/

