
 

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 50 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 självförsörjande på 

förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984. 
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Wallenstam lanserar ny logotyp  

Wallenstams myra får en mer designad utformning när bolagets nya logotyp och visuella 

identitet lanseras idag. Tillsammans med ett modernt bild- och formspråk speglar den 

moderniserade logotypen och visuella identiteten tydligare bolagets värdegrund, de moderna 

produkter och den service som Wallenstam levererar. 

 

Myran som symbol har varit en självklar del av Wallenstams logotyp och varumärke sedan 50-talet 

och symboliserar bland annat samarbete, uthållighet, styrka och konsten att bygga flerfamiljshus på 

noga utvalda ställen. Egenskaper som värdesätts högt inom bolaget. 

 

 – Vår myra har nu fått en mer designad och modern utformning. Vi utvecklas ständigt som bolag och 

med det behöver även vår visuella identitet utvecklas, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam. 

 

Den nya logotypen finns i två olika versioner och kombineras med färger i djupa kulörer och 

accentfärger som är fulla av energi, innovation och kreativitet. Allt inspirerat av den livfulla, 

pulserande stad Wallenstam är med och utvecklar.  
 

– Alla inom Wallenstam arbetar varje dag med att utveckla, bygga och ta hand om människors hem, 

arbetsplatser och lokaler. Ett engagemang som sträcker sig långt utanför de byggnader vi tillför och på 

ett fint sätt tar sig uttryck i vår uppdaterade logotyp och visuella identitet, säger Hans Wallenstam. 

Design- och varumärkesbyrån Paradigm Brand Consultancy anlitades för uppdraget att ta fram en 

logotyp och visuell identitet för Wallenstam för att tydligare spegla bolagets vision och värderingar.  

 

 

                
 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB, 031-20 000 alt. 0705-17 11 37 

www.wallenstam.se 


