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PRESSMEDDELANDE                                 Göteborg, den 31 januari 2018 

 
 
Serneke bygger skola i Ljungby 
 
Serneke blir totalentreprenör för bygget av en ny F-6-skola i Ljungby. Kontraktet för 
Hjortsbergskolan är värt omkring 96 miljoner kronor. 
  
På uppdrag av Ljungby kommun ska Serneke bygga en ny F-6-skola för cirka 385 barn på den 
befintliga tomt där skolan finns i idag. Byggnaden uppförs i två våningar och byggs ihop med en ny 
fullstor idrottshall anpassad för såväl skolans som föreningars behov. Entreprenaden omfattar 
även utemiljö. 
 
– Vi är stolta över att har fått förtroendet från Ljungby kommun och ser fram emot samarbetet 
med dem. Dessutom är det inspirerande att vi följer vår strategi och startar upp vårt andra projekt 
i Kronobergs län, säger Stefan Blomkvist, arbetschef på Serneke Bygg. 
 
– Det är ett positivt besked att Serneke etablerar sig i kommunen genom den här upphandlingen. 
Det kan ge möjligheter även för lokala underentreprenörer, säger Karl-Gustav Sundgren, 
ordförande i Ljungby kommuns tekniska nämnd. 
 
Byggstart är planerad till hösten 2018 och nya Hjortsbergskolan beräknas vara klar att tas i bruk 
till vårterminen 2020. 
 
Kontraktssumman på cirka 96 miljoner kronor inkluderas i orderingången för första kvartalet 
2018. 
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Stefan Blomkvist, arbetschef Serneke Bygg 
Tel: +46 72 855 63 39 
stefan.blomkvist@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 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 
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. 
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Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.group  

http://www.serneke.group/

