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PRESSMEDDELANDE                                 Göteborg, den 6 november 2017 

 
 
Serneke blir huvudsponsor till nya Alingsås FC  
 
Serneke går in som huvudsponsor till nystartade Alingsås FC som har målet inställt på 
damallsvenskan.  
–  AFC vill vara nästa generations fotbollsklubb, vågar utmana och tänker långsiktigt. Det 
känns självklart att vi som delar samma värderingar ska vara med och stötta deras satsning, 
säger Ola Serneke, VD och koncernchef för Serneke Group. 
  
Alingsås FC bildades som en avknoppning från ursprungsklubben Holmalund. Anledningen var att 
laget ville fortsätta sin satsning mot landets högsta serie för damfotboll, vilket inte rymdes i 
moderklubbens verksamhet. Efter ett års förberedelser offentliggjordes den nybildade klubben för 
cirka en månad sedan. 
 
– Vi är väldigt stolta för att Serneke valt att följa med på vår resa mot Allsvenskan. Serneke är med 
och gör det möjligt. Vi vill bidra med att utveckla framtidens fotbollsklubb och relationer till svensk 
damfotboll - på riktigt. Vi tror att framtidens damfotboll i grunden handlar om att utbilda alla tjejer 
för livet med fotbollen som verktyg. Vi vill också skapa upplevelser som bygger varumärken på ett 
sunt och trovärdigt sätt. Vi har hela tiden känt att Serneke delat den visionen med oss, säger 
klubbens ordförande Joakim Larsson. 
 
– Att det ska finnas utrymme för en fortsatt satsning på damfotbollen i Alingsås känns angeläget 
och extra roligt eftersom det är en klubb som är nytänkande och har ett starkt driv. Bland annat 
gillar jag att det finns ett samhällsperspektiv i klubbens filosofi – att utbilda för livet vid sidan av 
fotbollen och att stärka individens självkänsla genom laget, säger Ola Serneke. 
 
Serneke har sedan länge ett stort engagemang i att stötta föreningsliv och idrott. Omkring hundra 
föreningar och lag finns på företagets sponsorlista, från elitlag som IFK Göteborg och Frölunda 
Hockey till ungdomslag i olika idrotter. Sernekes sponsoråtaganden finns också utanför idrotten, 
som till exempel Berättarministeriet och Universeum.  
 
– Vi vill bidra till samhällsutveckling i stort, inte bara genom att bygga socialt hållbart. Föreningar 
har små medel men fyller en viktig funktion, inte minst för unga. Jag ser det som en självklarhet att 
vara med och stötta dem, avslutar Ola. 
 
 
 
 
 
För mer information, kontakta: 
Catharina Gorthon, varumärkes- och sponsoransvarig 
Tel: + 46 728 55 63 01 
catharina.gorthon@serneke.se 
 
Johan Live, pressansvarig 
Tel: +46 768 68 11 37 
johan.live@serneke.se 
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Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. 
Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på drygt 5 miljarder kronor och nära 1 000 anställda. Genom att tänka 
nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. 
Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och 
anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och 
verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö 
(Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, 
Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 
november 2016. 
 
Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.group  

http://www.serneke.group/

