
   

PRESSMEDDELANDE                           Göteborg, den 17 november 2017, kl 08.00 CET 

 
Serneke bygger 160 hyresrätter i Årsta 
 
Serneke har idag tecknat ett totalentreprenadsavtal med Stockholmshem gällande 
uppförandet av 160 bostäder i Årsta. Ordervärdet uppgår till omkring 330 miljoner kronor. 

 
Projektet, som ligger inom fastigheterna Sävlången 2 och Idlången 3, ingår i det så kallade 
Årstastråket där Stockholms stad planerar att skapa cirka 3 000 nya bostäder för 7 500 invånare 
under en period av minst tio år i ett centralt och attraktivt läge med god tillgång till kollektivtrafik, 
rekreation och service. 
Entreprenaden omfattar, förutom bostäder, även en förskola med fyra avdelningar, garage med 
45 stycken p-platser under gårdsbjälklag och ett antal komplementbyggnader.  
 
– Projektet är helt i linje med vår önskade projektportfölj där vi satsar mot allmännyttan och 
privata fastighetsbolag som själva förvaltar sina fastigheter under lång tid. Det känns riktigt kul att 
ännu en gång få förtroendet av Stockholmshem och att få vara delaktiga i att bygga bort 
bostadsbristen i Stockholm, säger Niklas Wirström, arbetschef på Serneke Bygg Öst. 
 
Projektering startar i december 2017 och projektet sträcker sig till andra kvartalet 2021. 
Ordervärdet på omkring 330 miljoner kronor kommer att ingå i orderingången för fjärde kvartalet 
2017. 
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Daniel Åstenius, VD Serneke Bygg 
Tel: +46 70 813 79 82 
daniel.astenius@serneke.se 
 
Niklas Wirström, arbetschef Serneke Bygg 
Tel: + 46 70 379 68 81 
niklas.wirstrom@serneke.se  
 
Johan Live, pressansvarig 
Tel: +46 768 68 11 37 
johan.live@serneke.se 

 
 
 
 

 

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 17 november 2017 kl 08.00 CET. 
 

 
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 
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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/

