
 

 

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Stockholm, 
Göteborg och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 39 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 med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984. 

 
 

    
 
Pressmeddelande      Göteborg 2017-09-07 
Att: Nyhetschefen 

 
Kopparhuset på Avenyn är Västsveriges smartaste fastighet 
 
Kopparhuset på Kungsportsavenyen 31-35 har utsetts till Västsveriges smartaste fastighet på 
Fastighetsmässan i Göteborg. Bakom priset står Fastighetsägarna och mässarrangören Easyfairs.  
Ny- och ombyggnationen av Kopparhuset har resulterat i en helt Co2-neutral fastighet mitt i centrala Göteborg. 
Geoenergi hämtas från ett 40-tal hål på 300 meters djup i berglagret till en energicentral som i sin tur drivs av 
Wallenstams vindkraftsel.  
 
Motivering Västsveriges smartaste fastighet 2017:  

Genom ett mycket ambitiöst miljö- och energiarbete har man lyckats uppnå minimal energiåtgång 
helt fri från Co2. Fastigheten har dessutom med sin spännande arkitektur och unika butiker 
bidragit till att skapa en modern och internationell känsla för 
stadskärnan i Göteborg. 

– Det här priset är ett väldigt fint kvitto för oss. Just 
Kopparhuset blev för oss startskottet på utvecklingen av 
Avenyn. Det är en ny- och ombyggnation som har bidragit till 
klimatsmart teknik, spännande arkitektur, internationell atmosfär 
och fler centrala hyresrätter, vilket känns väldigt bra, säger 
Marina Fritsche, regionchef för Wallenstam i Göteborg. 
 
Syftet med priset Västsveriges smartaste fastighet är att skapa 
uppmärksamhet och medvetenhet om vikten av smart teknik 
som leder till ett hållbart samhälle.  
 
De nybyggda butikerna och restaurangerna på Avenyn och 
Teatergatan har tillsammans med hyresrätterna skapat en mer 
levande stadsdel med nya flöden och mötesplatser för både 
närboende och besökare.  
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information: 
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38 
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Bildtext: Kopparhuset på Avenyn i 
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