
   

PRESSMEDDELANDE                    Göteborg, den 23 februari 2018 

 
Serneke bygger lägenheter och radhus i Staffanstorp 

 
Serneke är totalentreprenör för 62 lägenheter och 10 radhus som ska växa fram i Vikhem, 
Staffanstorp. Lernacken Projekt AB är beställare och ordersumman uppgår till omkring 100 
miljoner kronor. 

 
Nyligen togs första spadtaget för de bostäder som Serneke ska bygga åt Lernacken Projekt AB i 
det nya området Vikhem som håller på att växa fram i den södra delen av Staffanstorps tätort. 
Området ska så småningom bli hem åt totalt cirka 2 000 invånare. 
 
Förutom de 62 bostadsrättslägenheterna och de 10 radhusen omfattar projektet även tre lokaler 
för kommersiell verksamhet. Området utformas enligt ett så kallat Mobility Management-koncept 
som syftar till att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen. Detta görs bland annat 
genom att Serneke anlägger parkeringsplatser med laddare för elbilar, cykelskjul med 
servicestationer för cyklar samt monterar displayer för kollektivtrafiktider i trapphusen. 
 
– Det känns väldigt roligt att få komma igång med byggnationen i Vikhem som är ett lyckat 
samverkansprojekt med en återkommande kund, säger Tomaz Bodmark, arbetschef på Serneke 
Bygg. 
 
– Det känns spännande att få starta detta projekt som skiljer sig väldigt mycket ifrån det som 
redan är byggt i området och där vi nog kan påstå att vi ligger i framkant. Projektet är ett resultat 
av redan goda relationer från andra projekt vilket gör det extra roligt, säger Sven-Åke Wikers, 
Lernacken Projekt.   
 
Byggnationen kommer att pågå fram till november 2019 då bostäderna beräknas vara klara för 
inflyttning.  
Ordersumman på omkring 100 miljoner kronor inkluderas i orderbokföringen för första kvartalet 
2018.  
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Tomaz Bodmark, arbetschef Serneke Bygg 
Tel: +46 70 431 72 38 
tomaz.bodmark@serneke.se   
 
Johan Live, pressansvarig Serneke Group 
Tel: + 46 768 68 11 37 
johan.live@serneke.se  
 
 
 
Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. 
Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på 5,6 miljarder kronor och drygt 1 000 anställda. Genom att tänka nytt 
driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget 
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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, Alingsås, Borås, Halmstad, Helsingborg, Skövde, Strömstad, 
Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. 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/

