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Entreprenad- och 
projektutvecklingsverksamheten inom Wästbygg 
slås ihop
Wästbygg Gruppen har beslutat att slå ihop entreprenad- och projektutvecklingsverksamheten inom 
bostad och kommersiellt som idag drivs i två separata dotterbolag, Wästbygg AB och Wästbygg 
Projektutveckling AB. Denna förändring träder i kraft från och med den första februari.

Sammanslagningen medför en förändring i koncernledningen. Tills vidare går koncernchef, Jörgen 
Andersson in som VD för den sammanslagna verksamheten. I anslutning till denna förändring så har 
Susanne Liljedahl, idag VD för Wästbygg AB valt att sluta på Wästbygg. Vi tackar Susanne för den 
insats och det stora engagemang som hon har lagt ner under sin tid som VD. Magnus Björkander, idag 
VD för Wästbygg Projektutveckling AB går in i en ny roll som vice VD med marknads- och 
produktansvar för den sammanslagna verksamheten.

”Vår entreprenad- och projektutvecklingsverksamhet har redan idag ett nära samarbete. Jag är 
övertygad om att en gemensam organisation stärker vår affär. Därför känns en sammanslagning av 
dessa organisationer som ett naturligt steg. Sammanslagningen hjälper oss att gemensamt komma 
närmare våra kunder, både som entreprenör och utvecklare samt bli en ännu mer konkurrenskraftig 
aktör i de affärsområden vi har valt att specialisera oss inom”, säger Jörgen Andersson, koncernchef.

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Andersson, VD och koncernchef

Telefon: +46 703 23 32 02

E-post: jorgen.andersson@wastbygg.se

Marie Lindebäck, IR-chef

Telefon: +46 734 67 20 12

E-post: marie.lindeback@wastbygg.se

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest 
expansiva marknaderna i Sverige. Vi bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, 
samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet.

Företaget grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, 
Jönköping, Helsingborg och Varberg samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo 
och Helsingfors. Wästbygg Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm. 2019 hade vi en omsättning på 
cirka fyra miljarder kronor och 320 anställda.
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Denna information är sådan information som Wästbygg Gruppen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2021-01-27 15:00 CET.
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