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Wästbygg får uppdraget när Quality Hotel Grand i 
Borås ska byggas om
Hotellfastighetsbolaget Pandox och Wästbygg har sedan hösten 2020 genomfört en projektering av 
en större ombyggnad av Quality Hotel Grand i Borås i samverkan. Avtal har nu tecknats för den 
byggentreprenaden med ett ordervärde på cirka 95 mkr. Byggstart sker i september och 
renoveringen beräknas pågå i cirka ett år.

Hotellet byggdes på 1970-talet och renoverades delvis i slutet av 1980-talet. Det som nu ska göras 
omfattar en total renovering av de tre nedersta våningsplanen. Genom att ta bort en tidigare 
dansrestaurang och minska ner konferensavdelningen ska hotellet få 60 nya rum. En ny restaurangdel 
byggs i entréplanet och hela lobbyn ska få en ansiktslyftning.

– Under den gemensamma projekteringen har vi fått vara med och skapa ett hotell som är mer 
anpassat till de nutida behoven. Vi har haft ett mycket gott samarbete med Pandox under fas 1 och 
fortsätter att driva projektet i samverkan även i entreprenadfasen, säger Joakim Efraimsson, vd på 
Wästbygg AB.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Efraimsson, vd Wästbygg AB
Tel 073-901 14 13, e-post joakim.efraimsson@wastbygg.se

wastbygg.se
……………………….

Om Wästbygg:

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

Wästbygg grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, 
Jönköping, Helsingborg, Varberg och Västerås samt via koncernbolaget Logistic Contractor i 
Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. 2020 uppgick omsättningen till cirka 3,8 miljarder kronor och 
bolaget har 310 anställda.
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