
 

 

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, 
Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 42 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 8 500 hushåll och 1 000 
företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på 
förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984. 
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Nya moderna kontorsytor till Avenyn  
 

Vid Kungsportsavenyen 34 har Wallenstam nu påbörjat nästa steg i utvecklingen av Avenyområdet med 
projektet Sturefors. Fastigheten byggs till med en ny huskropp och totalt skapas nya kontorsytor om 3 400 
kvadratmeter i ett av Göteborgs bästa lägen. Den nya byggnaden införlivas i den befintliga strukturen och 
står klar för inflyttning till hösten nästa år. På taket uppförs en stor takterrass som erbjuder en unik vy över 
stadslivet nedanför. 
 

– Vi har över tid arbetat medvetet utifrån ambitionen att skapa en attraktiv mötesplats på Avenyn 

med ett spännande utbud inom mode, mat, konst och kultur. Utvecklingen av Sturefors blir en 

modernisering av kvarteret som bidrar till att hela området får ett lyft, säger Marina Fritsche, 

regionchef på Wallenstam. 

 

Tillbyggnaden ger cirka 660 kvadratmeter per våning 

med fräscha kontorsytor i ett öppet landskap, hög 

standard och ny teknik på en attraktiv adress.  

 

Avenyn 34 är den tredje fastigheten på Avenyn där 

Wallenstam i närtid har utvecklat nya kommersiella 

ytor. Även Teatergatan har i utvecklingen av området 

tillförts nya butiker, restauranger och lägenheter. 

– Kopparhuset, som förra året utsågs till Västsveriges 

smartaste fastighet, och Avenyn 21 där Convendum 

bidrar med aktivitetsbaserade coworking ytor är två 

ombyggnationer som på olika sätt har bidragit positivt 

till nya flöden och mötesplatser i området, säger 

Marina Fritsche. 

 

Utöver Wallenstams arbete i utvecklingen av 

Avenyområdet driver Göteborgs stad upprustning av 

hela gaturummet med bland annat inbjudande 

möblering, nya mötesplatser, belysning, planteringar 

och ökad tillgänglighet.  

 

Arkitekt för projektet Sturefors är Gajd Arkitekter. 

 

  
 

 

 

 

För ytterligare information:  

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

 

www.wallenstam.se 

Idéskiss för Wallenstams nybyggnation Sturefors. 

Interiör idéskiss för Wallenstams nybyggnation Sturefors 

vid Avenyn 34. 

http://www.wallenstam.se/

