
 

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 60 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 

11 000 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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10 000 byggstartade lägenheter  

Byggnationen av Wallenstams 10 000:e lägenhet sedan millennieskiftet har startat. 

Produktionstakten av lägenheter har successivt ökat sedan bolaget då återupptog sin 

nyproduktion. Den magiska siffran 10 000 byggstartade lägenheter har passerats genom 

projektet Kompositören i Rosendal, Uppsala. 

 

– Det här är en milstolpe för oss som bolag. Vi är från grunden ett bygg- och fastighetsbolag men 

under 90-talets finanskris upphörde byggverksamheten under 10 år. Att vi nu har bidragit med 10 000 

helt nya hem sedan millennieskiftet är något som jag är väldigt stolt över, säger Hans Wallenstam, vd 

för Wallenstam. 

 

– I Uppsala jobbar vi hårt för att bryta bostadsbristen och säkerställa att det finns tillräckligt med 

bostäder för nuvarande och framtida Uppsalabor. Vi lägger stor vikt vid att bygga blandat och i det 

arbetet är aktörer som Wallenstam viktiga. Jag är glad att deras 10 000e lägenhet hamnar i Rosendal, 

säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. 

 

– Det finns ett extremt stort behov och efterfrågan på hyresrätter som är en flexibel och bekymmersfri 

boendeform. Vi har en viktig uppgift i att fortsätta tillföra nya kvalitativa hem, något som är väsentligt 

för företagen, samhället och individen, säger Hans Wallenstam. 

 

Projektet Kompositören kommer att bestå av 185 hyreslägenheter som fördelas i tre huskroppar med 

en varierad arkitektur i både material- och kulörval. I gatuplan planeras för kommersiella ytor med 

verksamheter som kommer att bidra till torgets liv. Samtidigt blir husens innergård en avkopplande 

oas för umgänge med både grannar och vänner.   

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

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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