
 

 

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och 

företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och 

kundbasen utgörs av cirka 9 000 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. 
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Från parkeringsplats till mötesplats  
 

Till våren kommer Wallenstams arbete med att utveckla Victoriagården i centrala Göteborg att vara klart. 
Tidigare parkeringsplatser och en relativt stängd och otillgänglig gård ersätts med fyra butiker och två nya 
matställen/caféer mitt i centrala Göteborg. Upprustningen är en del i Wallenstams arbete i utvecklingen av 
Kvarteret Victoria.  

– Vi arbetar aktivt för att skapa ett attraktivt utbud med fler mötesplatser i centrala Göteborg 

genom duktiga aktörer, intressanta butiker, restauranger, kaféer och inslag av kultur. För oss 

handlar det också om att erbjuda inne- och utemiljöer som man vill vistas i. Vi vill se innerstaden 

som ett tryggt och härligt vardagsrum, säger Anders Forsling, kundchef hos Wallenstam. 

Entrén till Victoriagården blir från Södra Larmgatan 16, Vallgatan 21 samt själva 

Victoriapassagen. Victoriagården ska ge besökare möjlighet att shoppa, umgås, ta en bit mat, ett 

glas vin eller bara njuta av en härlig atmosfär.  

– Victoriagården blir en genuin oas bland karaktärsfulla, vackra hus och en mix av intressanta 

handelsaktörer, mitt i hjärtat av Kvarteret Victoria. Vi ser fram emot en invigning under våren 

2019, säger Anders Forsling. 

Wallenstam har under en längre tid 

och på olika sätt arbetat med att 

utveckla delar av Göteborgs 

innerstad tillsammans med staden 

och engagerade hyresgäster. 

Förvandlingen av Victoriagården är 

en del i helheten med att rusta upp 

Victoriapassagen och Kvarteret 

Victoria som rent geografiskt utgör 

delar av Södra Larmgatan, 

Vallgatan, Victoriapassagen, och 

en kortare del av Korsgatan samt 

Västra Hamngatan i Göteborg. 

 
 

 

För ytterligare information: 

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

 

www.wallenstam.se 

Illustrationsskiss över hur Victoriagården kan komma att se ut när 

ombyggnationen beräknas vara klar till våren 2019. 

http://www.wallenstam.se/

