
   

PRESSMEDDELANDE                    Göteborg, den 13 februari 2018 

 
Serneke bygger ytterligare 126 lägenheter i 
Oceanhamnen 

 
Serneke har tecknat avtal med Magnolia Bostad om att uppföra 126 nya bostadsrätter i 
stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg. Ordervärdet uppgår till omkring 200 miljoner 
kronor. 

 
I Oceanhamnen i Helsingborg ska cirka 350 nya bostäder i fyra kvarter växa upp vid stadens 
hamninlopp. Magnolia Bostad står som byggherre för ett av kvarteren och Serneke är kontrakterad 
som totalentreprenör för byggnation av bostäderna. 
 
Entreprenaden omfattar byggnation av lägenheter i varierade storlekar, från 1:or till 5:or, samt 
takterrasser, garage, källare och lokaler. Projektet, liksom hela stadsdelen, prioriterar lösningar för 
hållbarhet, bland annat genom solceller på taket och innovativa lösningar för att främja 
biogasproduktion och vattenrening. 
 
 – Vi är glada att kunna fortsätta ett framgångsrikt samarbete med Magnolia Bostad och få vara 
med och forma en av Helsingborgs mest spännande stadsdelar. Vi finns redan på plats med andra 
projekt i området, vilket skapar synergieffekter som gynnar alla, säger Hans Ottosson, arbetschef 
på Serneke. 
 
– Vi ser fram emot att arbeta med Serneke i Oceanhamnen. Våra företag har framgångsrikt 
samarbetat kring utvecklingsprojekt i flera år och vi är nu glada att kunna fortsätta samarbetet 
med ytterligare ett projekt i Helsingborg, säger Rickard Langerfors, vice VD på Magnolia Bostad. 
 
Byggstart är beräknad till efter sommaren 2018 under villkor att bygglov är beviljat och 
försäljningen av bostäder går planenligt. Bostäderna beräknas stå färdiga 2020.  
Serneke inkluderar ordersumman på cirka 200 miljoner kronor när villkoren är uppfyllda. 
  
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Hans Ottosson, arbetschef Serneke Bygg 
Tel: +46 70 431 70 08  
hans.ottosson@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 5,6 miljarder kronor och drygt 1 000 anställda. Genom att tänka nytt 
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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/

