
 

 

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 29 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 8 700 hushåll och 
1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi 
självförsörjande på förnybar energi med drygt 60 egna vind- och vattenkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq 
OMX Stockholm sedan 1984. 
 

  
 

 
Pressmeddelande 
Att: Nyhetschefen                           Göteborg 2014-05-23 
 

 

Bäst på jämställdhet i fastighetsbranschen 
 

Den 22 maj tilldelades Wallenstam Fastigopriset 2014 för ett välutvecklat och strategiskt arbete med 
jämställdhet.  
 
Juryns motivering lyder: Det vinnande företaget tar ett helhetsgrepp på jämställdhetsfrågor och 

arbetar på ett föredömligt och systematiskt sätt med årlig lönekartläggning och en tydlig strävan att 

uppnå en jämn könsfördelning vid rekrytering och chefstillsättning. 

 

– Det är väldigt roligt att uppmärksammas för att vara ett jämställt företag. Samtidigt så känns det 

också lite märkligt att frågan ska behöva lyftas - för det är ju egentligen självklart att alla har lika 

värde och samma rättigheter, oavsett om man är man eller kvinna, säger Hans Wallenstam, vd på 

Wallenstam AB.  

 

– Det är med stor glädje vi ger årets Fastigo-pris till Wallenstam då vi konstaterat att de ligger i 

framkant vad gäller att ge kvinnor och män samma villkor avseende löneutveckling och karriär, säger 

Mona Finnström, VD Fastigo.  

 

Fastigopriset delas ut varje år för att synliggöra fastighetsbranschen som en attraktiv framtidsbransch 

med stora utvecklings- och karriärmöjligheter. Tidigare vinnare av Fastigopriset har varit bäst inom 

områden som till exempel ledarskap och arbetsmiljö.  

 

Fastigo är fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation. De har cirka 1 200 medlemmar och drygt 20 

000 anställda. Medlemsföretagen finns i hela Sverige.  

 

 

För ytterligare information: 

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

www.wallenstam.se 

 

Mona Finnström, vd Fastigo tel. 070-676 69 22 

 

 

http://www.wallenstam.se/

