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Wästbygg Gruppen introducerar ny grafisk profil
Wästbygg Gruppen har byggt livsmiljöer i över 40 år och har utvecklats från ett lokalt företag, till ett 
börsnoterat bolag med en tydlig närvaro i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nya koncernbolag 
som verkar under olika varumärken har tillkommit. För att visa att man idag är en koncern bestående 
av specialiserade bolag med starka varumärken, byter Wästbygg Gruppen utseende från och med 
den 28 mars.

– Tanken med våra nya logotyper och grafiska profil, är att skapa en tydlighet i vårt erbjudande 
gentemot kund. Vi vill framhålla att vi är en koncern bestående av individuella varumärken, 
specialiserade inom sina respektive affärsområden Bostad, Kommersiellt och Logistik och industri. Då 
behöver vi ha en grafisk profil som signalerar detta och som också ger oss möjlighet att växa över tid, 
säger Jenny Jakobson, kommunikations- och varumärkeschef på Wästbygg Gruppen.

Sedan börsintroduktionen i oktober 2020 har koncernen även fått en helt ny målgrupp i form av 
aktieägare och behovet av att kommunicera kring koncernen som helhet har ökat. Därför introduceras 
nu en logotyp för Wästbygg Gruppen. I logotypen används ”Group”, men bolagsnamnet är fortsatt 
Wästbygg Gruppen AB.

I koncernen ingår idag Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita 
Fastigheter AB. För att skapa en ökad tillhörighet till koncernen för de olika koncernbolagen, samtidigt 
som de individuella bolagsnamnen och varumärkena behålls, kommer de att ha logotyper med ett 
likartat utseende och ett påhäng – Wästbygg Group.

Gruppens nya grafiska profil har tagits fram i samarbete med varumärkesbyrån Brand Club och bytet 
kommer att ske gradvis under året.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Jenny Jakobson, kommunikations- och varumärkeschef
Tel 0790- 73 33 24, e-post jenny.jakobson@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 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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