
   

PRESSMEDDELANDE Göteborg, den 13 mars 2018 

 
Serneke bygger 74 ungdomslägenheter på Lidingö 

 
Serneke har tecknat avtal med John Mattson Fastighets AB om att bygga 74 
ungdomslägenheter i Larsberg på Lidingö. Ordervärdet uppgår till omkring 90 miljoner 
kronor. 

 
Serneke ska som totalentreprenör producera 74 mindre hyreslägenheter för ungdomar i 18–25-
årsåldern på fastigheten Klockbojen 4 i Larsbergs centrum på Lidingö. Entreprenaden har 
föregåtts av en gemensam systemhandlingsprojektering som pågått under 2017. Avtalet innebär 
att samarbetet mellan företagen utökas från pågående ROT-arbete i befintligt fastighetsbestånd 
till att även innefatta nyproduktion av bostäder. 
 
– Detta är ett utmärkt exempel på hur vi vill arbeta inom Serneke. Att gå in i samverkan med 
beställaren i tidigt skede och få påverka projekteringen för att optimera produktionen är otroligt 
kul och utmanande. John Mattson ligger helt i linje med den typen av beställare vi vill samarbeta 
med då de tänker långsiktigt och är en mycket professionell organisation, säger Niklas Wirström, 
arbetschef för Serneke Bygg. 
 
Detaljplanen för ungdomsbostäderna togs fram som ett expressprojekt i nära samarbete med 
Lidingö stad. Ambitionen är att utveckla Larsberg till ett ännu mer trivsamt, tryggt och levande 
område och samtidigt hjälpa en grupp som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. 
 
– Arbetet från planuppdrag till antagen detaljplan gjordes på knappt ett år, vilket är ovanligt 
snabbt. En löpande dialog med boende i området och övriga intressenter skapade dessutom ett 
intresse och en förståelse för projektet och gjorde att detaljplanen inte överklagades, säger 
Thomas Enmark, projektchef på John Mattson Fastighets AB. 
 
Projektering startar omgående och projektet beräknas vara färdigställt under fjärde kvartalet 
2019. 
 
Ordervärdet på omkring 90 miljoner kronor bokförs under första kvartalet 2018. 
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Niklas Wirström, arbetschef Serneke Bygg 
Tel: +46 70 379 68 81  
niklas.wirstrom@serneke.se   
 
Johan Live, pressansvarig Serneke Group 
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 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 
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/

