
 

 

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i 
Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 29 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 8 700 hushåll och 
1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi 
självförsörjande på förnybar energi med 69 egna vind- och vattenkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX 
Stockholm sedan 1984. 
 

  
 

 
Pressmeddelande 
Att: Nyhetschefen                           Göteborg 2014-09-01 

 

 

Wallenstam Drive – en ny tjänst för hyresgäster i 
samarbete med Hertz 
 

Den 1 september lanserar Wallenstam tjänsten Wallenstam Drive till alla sina hyresgäster i Göteborg. 
Tjänsten erbjuder ett hållbart och miljömässigt alternativ till att äga en bil, där hyresgästerna enkelt och 
till ett rabatterat pris kan ha tillgång till bil när behovet uppstår. Tjänsten har utvecklats i samarbete med 
biluthyrningsföretaget Hertz och bilpoolsföretaget Sunfleet. 
 

Wallenstam Drive är en tjänst som till förmånliga priser erbjuder Hertz hyrbilar, Sunfleets poolbilar 

och samåkningstjänsten Roadmate. I erbjudandet ingår även gratistjänsten Freerider. Genom ett 

Wallenstam Drive konto kan hyresgästen få en snabb överblick över tillgängliga bilar och boka en bil 

helt efter sitt eget behov. 

 

– Eftersom långsiktig hållbarhet är viktigt 

för oss, känns det förstås väldigt bra att 

kunna erbjuda våra hyresgäster ett 

ekonomiskt och miljömässigt alternativ till 

att äga en bil. Det är betydelsefullt för oss 

som fastighetsägare att på olika sätt kunna 

bidra till en enklare vardag för våra 

hyresgäster, säger Elisabeth 

Vansvik, kommunikationsdirektör på 

Wallenstam AB.  

 
– Vi är mycket glada att kunna 

genomföra denna unika satsning  

tillsammans med Wallenstam och bidra 

till ett mer hållbart resande. Det här är också ett viktigt steg för vår fortsatta utveckling av fler 

transporttjänster för privatpersoner och företag, säger Niklas Siljeblad, VD Hertz Sverige. 

 

  

 

 
 
 

 

För ytterligare information: 

Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ), tel 0705-17 11 38 

www.wallenstam.se 

Niklas Siljeblad, VD Hertz Sverige, tel 0703-10 83 85 och e-post: niklas.siljeblad@hertz.se 
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