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Guld till Artilleristallarna i tävlingen Årets Bygge   
 

Artilleristallarna i Göteborg, som fått nytt liv genom Wallenstams varsamma renovering, prisas med 

guld i tävlingen Årets bygge i kategorin renovering. Mitt i hjärtat av centrala Göteborg har ett stycke 

göteborgsk historia med en alldeles egen karaktär förvandlats från garage till trendig matupplevelse. 

Återbruk, omsorgsfull renovering och tillsammansperspektiv i utvecklingen har bidragit till 

förvandlingen av Artilleristallarna, ett projekt som nu har prisats med guld för sitt genomförande. 

 

– Det är fantastiskt roligt och en stor ära för oss att vi få ta emot detta pris. Det är många inom bolaget, 

men även bland våra partners, som ska vara riktigt stolta över att ha bidragit till denna fina förvandling 

och förädling av Artilleristallarna, säger Marina Fritsche, regionchef Göteborg och vice vd för 

Wallenstam. 

Motiveringen för Årets bygge, kategori Renovering lyder: 

”Ett bevarande kombinerat med många moderna och unika 

lösningar där ingen av aktörerna velat att projektet ska ta slut. En 

tidigare helt outnyttjad yta har blivit en samlingspunkt för hela 

stadsdelen – stort grattis till Göteborgs invånare och 

Artilleristallarna, vinnare av Årets Bygge 2021 i kategorin 

renovering.”  

Sedan Artilleristallarna i Göteborg uppfördes som regementets stall 

och ridhus 1835 har tiden förvandlat dem till hem för hyrverk, 

hantverk, verkstäder, garage och nu till ett alldeles unikt matmecka 

med restaurang Tavolo. Ett stycke göteborgsk historia med en 

alldeles egen karaktär och en naturlig port till Magasinsgatans 

myller. 

Tävlingen Årets Bygge arrangeras av Tidningen Byggindustrin.  

       

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

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

www.wallenstam.se 
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