
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 27 mars 2018 

 
Serneke får markanvisning för stor hotellsatsning i 
Halmstad 

 
Serneke får genom en markanvisning på Österskans i centrala Halmstad möjlighet att 
utveckla en ny centrumpunkt i staden med bland annat hotell och saluhall. 
 
Halmstad kommun beslutade idag att Sernekes förslag Nya sammanhang är vinnare i den 
markanvisningstävling som kommunen utlyst för Österskans vid Nissans östra strand. Genom 
flytten av bussterminalen till nya resecentrum öppnas möjligheter att omskapa Österskans från 
trafikplats till en central mötesplats i staden.  
 
– Det här är en fantastisk möjlighet att skapa ett publikt, levande och lockande stadsrum för hela 
Halmstad. Det blir inte bara en vacker ikonbyggnad utan också en mötesplats för Halmstadbor 
och besökare, säger Jonas Håkansson, regionchef Syd på Serneke Projektutveckling.  
 
Med närheten till stadsbiblioteket, Halmstad teater, flera parker och Nissan är ambitionen att 
skapa en plats för möten mellan kultur, handel och fritidsliv som lockar Halmstadbor och besökare 
i alla åldersgrupper. Sernekes förslag omfattar en 16-våningars hotellbyggnad som, förutom cirka 
200 hotellrum, inrymmer saluhall, restauranger, spa-anläggning och konferenslokaler. 
Placeringen vid Nissans strand utnyttjas i förslaget genom ett publikt trädäck som sträcker sig 
från hotellet ner mot vattnet och fortsätter i ett gångstråk mot Picassoparken.  
 
– Halmstad är en fantastiskt trevlig stad. För Winn Hotel Group är det en ära att nu få vara med när 
staden tar ett nytt steg. Vi ska tillsammans med de andra aktörerna skapa ett unikt hotell. För oss 
är alltid mötesplats i ordets rätta bemärkelse det centrala i vårt arbete. Här ska gäster och 
halmstadsbor mötas. Varje vecka, varje dag, varje timme, säger Anders Junger, koncernchef Winn 
Hotel Group. 
 
Det vinnande förslaget har utarbetats tillsammans med White Arkitekter, Winn Hotel Group och 
Fem Hjärtan Fastigheter. 
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Jonas Håkansson, regionchef Syd Serneke Projektutveckling 
Tel: +46 73 976 94 57 
jonas.hakansson@serneke.se   
 
Johan Live, pressansvarig Serneke Group 
Tel: + 46 768 68 11 37 
johan.live@serneke.se  
 
 
 

mailto:jonas.hakansson@serneke.se
mailto: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 
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/

