
 

 

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 37 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 7 500 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, 2017-03-28 

 
 

Ny medlem i Wallenstams koncernledning 
 

Marina Fritsche kommer att efterträda Thomas Dahl som ansvarig för region Göteborg då Thomas Dahl 
avslutar sin tjänst den 30 juni. Från och med den 1 juli kommer Marina att ingå i koncernledningen.  

 

– Jag är väldigt glad att Marina Fritsche tar sig an 

uppdraget som ansvarig för region Göteborg. Marina har 

arbetat inom bolaget i många år och har en gedigen 

erfarenhet av frågor inom stadsutveckling, förvaltning 

och nyproduktion, säger Hans Wallenstam, vd för 

Wallenstam. 

 

Marina Fritsche har innehaft flera ledande befattningar i 

bolaget. Hon startade som projektledare 2005 och har 

bland annat arbetat som teknisk chef och de senaste 6 

åren som affärsområdeschef för Wallenstams 

bostadsverksamhet inom bygg och förvaltning i region 

Göteborg.  

 

– Det är med stor entusiasm jag tar mig an det här 

uppdraget. Jag ser fram emot att tillsammans med alla 

fantastiska medarbetare fortsätta utveckla Wallenstams 

verksamhet i göteborgsregionen med fokus på våra 

kunder, nybyggnation och stadsutveckling. Vi har många 

spännande projekt och ambitiösa planer inom 

stadsutveckling de närmaste åren framöver vilket känns 

väldigt inspirerande, säger Marina Fritsche. 

 

Marina är född 1967 och har civilingenjörsexamen inom 

Väg och Vattenbyggnad vid Chalmers tekniska högskola (1990-1995). 

 

 
 

 

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 28 mars 2017 klockan 10.30 CET.  

 
 

För ytterligare information: 

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

 

www.wallenstam.se 

http://www.wallenstam.se/

