
   

PRESSMEDDELANDE                    Göteborg, den 17 januari 2018 

 
Serneke bygger om Djäknehuset till Skaras nya 
stadshus 

 
Serneke och Skara kommun har undertecknat ett samverkansavtal kring en ombyggnad av 
Djäknehuset. Den kulturminnesmärkta skolbyggnaden från 1871 ska bli stadens nya 
stadshus och arbetsplats för 110 kommunanställda.  

 
– Som en del av Sernekes fortsatta etablering i Skaraborg är detta ett projekt som är av yttersta 
vikt för oss. Dels för att Skara kommun är en jätteintressant beställare, dels för att just detta 
projekt handlar om en annorlunda och viktig ombyggnad för staden. Vi är övertygade om att vårt 
arbetssätt och inställning kommer att göra detta till ett lyckat samarbete med Skara kommun, 
säger Christer Larsson, arbetschef på Serneke Bygg. 
 
– Djäkneshuset bjuder på en fin historisk miljö mitt i Skara, det är något vi ska vara stolta över. Vi 
bevarar viktiga arkitektoniska och historiska detaljer och miljöer i huset samtidigt som vi 
moderniserar det vi måste för att få ett väl fungerande stadshus för såväl invånare, politiker och 
tjänstemän. Det känns också fantastiskt bra att om bara ett och ett halvt år kunna öppna skolans 
gamla lokaler för allmänheten så att fler kan njuta av miljön, säger projektledare och 
kommunutvecklare Malin Tell. 
 
Enligt samverkansavtalet ska projektet genomföras i två faser där fas 1 omfattar planering och 
projektering och där en slutlig budget för ombyggnaden ska tas fram. Fas 2 omfattar produktion 
och överlämning.  
 
En planerad byggstart ska ske under våren 2018 och under hösten 2019 ska det nya stadshuset 
vara klart för inflyttning. 
 
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Christer Larsson, arbetschef Serneke Bygg 
Tel: +46 73 545 97 43 
christer.larsson@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 omkring 5 miljarder kronor och cirka 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 
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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/

