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Fastighetschef anställs för Wästbygg Gruppens 
satsning på eget ägande av samhällsfastigheter
Wästbygg Gruppens eget fastighetsbolag, Inwita Fastigheter, startades för två år sedan i syfte att 
kunna erbjuda en komplett helhet inom samhällsfastigheter, det vill säga utveckling, entreprenad 
samt ägande och förvaltning av den färdiga fastigheten. Nyligen färdigställdes Inwitas första projekt, 
Häggen, ett trygghetsboende i Halmstad som vänder sig till personer som fyllt 65 år.

Eva Thulin har nu anställts som fastighetschef för Inwita. Hon kommer närmast från en roll som 
fastighetschef Handel och områdesutveckling på Vasakronan och har lång erfarenhet av kommersiell 
fastighetsförvaltning.

- Samhällsfastigheter är ett prioriterat område för oss och för att kunna utöka vår portfölj av egenägda 
fastigheter behöver vi personer med förvaltningskomptens. Inwita har nyligen färdigställt sin första 
fastighet och vi har fler projekt på gång. Som fastighetschef kommer Eva att vara ansvarig för att 
bygga upp och driva arbetet i Inwita med målsättningen att stärka koncernens affär inom 
samhällsfastigheter. Vi ser fram emot att välkomna Eva till Wästbygg Gruppen i slutet av januari, säger 
Jonas Jönehall, vice koncernchef/CFO.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Jönehall, vice koncernchef/CFO
Tel 0739-20 19 01, e-post jonas.jonehall@wastbygg.se

wastbygg.se
……………………….

Om Wästbygg
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, som har 500 medarbetare, 
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.
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