
 

 

 
 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 46 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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Wallenstam prioriterar fem globala mål i Agenda 2030  
 

Jämställdhet, hållbar energi för alla, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbara städer och 
samhällen samt att bekämpa klimatförändringarna är de fem globala mål inom FN:s Agenda 2030 Wallenstam 
har valt att fokusera på i sitt hållbarhetsarbete.  
 
– För oss så utgör dessa mål en tydlig plattform och koppling till vår ledstjärna inom miljö 
som vi kommer att arbeta med under nuvarande affärsplan.  Vi ska årligen minska vår 
miljöpåverkan genom insatser inom fokusområdena energi, transporter och resurser, säger 
Karin Mizgalski, hållbarhetschef. 

– Hela vårt fokus på hållbarhet, miljö och socialt engagemang bottnar i vår företagskultur 
och viljan att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi arbetar för att utifrån vår affär bidra till 
en god levnadsstandard för många människor genom att tillföra fler hyresrätter och 
samtidigt utveckla trygga, säkra och levande stadsdelar med attraktiva bostäder och lokaler, 
säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam. 

Utifrån de fem globala mål i Agenda 2030 som prioriterats av Wallenstam är jämställdhet 
och mångfald viktiga principer vid rekryteringar och i det interna arbetet. Bolaget är sedan 
2013 självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk genom dotterbolaget 
Svensk NaturEnergi. Arbetet med att aktivt minska energianvändningen i samtliga 
fastigheter samt minska mängden fjärrvärme är ett ständigt pågående arbete.  

– Vi har även påbörjat att installera solenergi på några fastigheter och fortsätter 
utvecklingen av avancerad mätteknik i driften för att följa upp och arbeta med förbättringar 
och ser över hur vi kan påverka och förbättra vår avfallshantering, säger Karin. 

Agenda 2030 består totalt sett av 17 globala mål för 
hållbar utveckling och är en detaljerad agenda som 
antogs av FN:s alla medlemsstater i september 2015. 
Agendan och målen ska vara vägledande för såväl FN 
som världens länder, i syfte att tillsammans uppnå en 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 
utveckling. 

 

 

 

För ytterligare information:  

Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör, Wallenstam AB (publ) tel. +46 31 20 00 00 eller +46 705 17 11 38 

 

www.wallenstam.se/hallbarhet 

Karin Mizgalski, hållbarhetschef Wallenstam. 


