
   

PRESSMEDDELANDE                                Göteborg, den 30 maj 2017 

Serneke och Järfälla kommun planerar ny stadsdel 
 
Kommunstyrelsen i Järfälla beslutade den 29 maj att gå vidare i planerna att tillsammans 
med Serneke etablera en helt ny stadsdel i Veddesta. Förutom bostäder, skola, handel och 
hotell blir idrottsanläggningar, med bland annat en skidslinga inomhus, en central del i 
planerna. 
 
Det markanvisningsavtal som Järfälla kommunstyrelse i går beslutade om ger Serneke ensamrätt 
att under tre år förhandla med kommunen om överlåtelse och exploatering av området. 
Kommunen och Serneke ska gemensamt ta fram en detaljplan.  
 
I markanvisningsavtalet anges att parterna ska verka för att projektområdet planläggs för ny 
bebyggelse med bland annat bostäder, idrott, kontor, hotell, skola, handel och kultur. En skidslinga 
i inomhusmiljö ingår också i avsiktsförklaringen. 
 
– Vi ser det som en självklarhet att tänka på folkhälsa, integration och utbildning i planeringen av 
bostäder och nya stadsdelar. Genom att bygga för motion och idrott i kombination med skolor, 
kultur och näringsverksamhet skapar vi förutsättningar för dessa aspekter. Det vill vi vara med och 
skapa här tillsammans med Järfälla kommun, säger Ola Serneke, VD på Serneke. 
 
– Jag är glad att Serneke vill vara med och utveckla Järfälla med stadsmässighet och livskvalitet i 
ett av kommunens mest attraktiva lägen. Utöver nya bostäder och kommersiella lokaler tillförs 
något så unikt som en skidanläggning inomhus vilket kommer att bli en destination för besökare 
från hela Stockholmsregionen, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla. 
 
Markområdet för den nya stadsdelen ligger på den västra sidan av E18 i anslutning till det 
nuvarande Veddesta Centrum och i direkt anslutning till den nyöppnade pendeltågsstationen och 
tunnelbanans framtida blå linje.  
 
Projektet möjliggör en exploatering på mellan 90 000 och 150 000 kvadratmeter BTA 
(bruttoarea). 
  
 
För mer information, kontakta: 
 
Mattias Leksell, regionchef öst, Serneke Projektutveckling 
Tel: +46 72 209 80 78 
mattias.leksell@serneke.se 
 
Johan Live, pressansvarig 
Tel: +46 768 681137 
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 nära 4 miljarder kronor och 
omkring 890 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 
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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/

