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Wästbygg utvecklar och bygger lokaler för hälsa 
och träning i Trollhättan
Kommunfullmäktige i Trollhättan väntas vid sitt möte den 10 oktober godkänna att 
marköverlåtelseavtal tecknas mellan Trollhättans kommun och Wästbygg för mark på 
Överbyområdet i Trollhättan.

Här planerar Wästbygg att utveckla och uppföra en byggnad på 2 800 kvm. I nuläget är ungefär halva 
ytan reserverad efter att avtal har tecknats med Västra Götalandsregionen om en vårdcentral inklusive 
rehabavdelning samt med en gymkedja om en träningsanläggning. Förvärvskostnaden uppgår till cirka 
10 mkr och för Wästbyggs entreprenadverksamhet innebär projektet en orderingång på cirka 50 mkr. 
Genomförandet är dock villkorat av att bygglov beviljas.

– Vi har en tät dialog med Trollhättans kommun och goda förhoppningar om att bygglov beviljas inom 
kort. Läget, mitt i Överbyområdet, gör att det finns ett stort intresse från olika aktörer för de ytor som 
ännu är outhyrda, bland annat är en butikslokal på 500 kvm vakant, säger Joakim Efraimsson, vd på 
Wästbygg AB.

Byggstart planeras till våren 2023 och därefter följer en produktionstid på cirka tolv månader innan 
byggnaden är färdig.

Werks Advokater har varit Wästbyggs juridiska ombud.
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För ytterligare information, kontakta:
Joakim Efraimsson, vd Wästbygg AB
Tel 0739-01 14 13, e-post joakim.efraimsson@wastbygg.se

wastbygg.se
……………………….

Om Wästbygg Gruppen
Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och 
utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och 
industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab 
Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor 
även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda.
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