
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 1 juni 2018 

 
Serneke och Andreas Martin-Löf Arkitekter vinner 
markanvisning  i Älvsjö för unga arkitekter 

 
Serneke har tillsammans med Andreas Martin-Löf Arkitekter vunnit den 
markanvisningstävling för unga arkitekter som Stockholms stad anordnat för ett område i 
stadsdelen Solberga i Älvsjö.  
 
Det vinnande förslaget består av fyra huskroppar med upp till sju plan med en sammanlagd yta på 
omkring 10 000 kvadratmeter ljus BTA. Solberga är ett bostadsområde utbyggt under framför allt 
1950-talet. Tävlingsbidraget förhåller sig till omgivande bebyggelse såväl som den kuperade 
terrängen samtidigt som det visar arkitektonisk kreativitet, som varit ett fokus i tävlingen. 
 
– Vi är väldigt glada för samarbetet med Andreas Martin-Löf och att förslaget vunnit. Tillsammans 
är vi övertygade om att vårt förslag skapar de bästa förutsättningarna för ett boende med 
arkitektonisk kvalitet som ger ytterligare attraktivitet till området och samtidigt blir så bra som 
möjligt ur ett produktionsmässigt perspektiv, säger Patrik Lindström, VD för Serneke 
Projektutveckling. 
 
– När man förtätar idag är det vanligt att addera några hus som ser ungefär likadana ut som de 
befintliga, men eftersom vi inte använder samma byggteknik idag blir de bara sämre kopior av hus 
från tidigare decennier. Vår utgångspunkt var istället att rita bostadshus med ett eget 
arkitektoniskt DNA och på så sätt bidra till den stolta tradition för bostadsarkitektur som finns i de 
södra förorterna, säger Andreas Martin-Löf om tävlingsbidraget. 
 
– När Stockholm växer är det viktigt att vi har höga målsättningar för den arkitektoniska kvaliteten. 
Vi har arbetat aktivt med att stärka arkitekturens roll i planering och styrdokument. Det här 
förslaget är ett utmärkt exempel på hur vi kan förtäta och bygga nytt samtidigt som vi ger 
utrymme för nya arkitektoniska idéer, säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S). 
 
Andreas Martin-Löf och Serneke har samarbetat tidigare, bland annat har hans arkitektkontor 
anlitats för att rita bostäder på de 15 översta våningarna i Karlatornet i Göteborg, som kommer att 
bli Nordens högsta byggnad. 
 
Efter sommaren inleds en detaljplaneprocess för området. En byggstart är planerad till 2020. 
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Alexandra Meijer, projektledare Serneke Projektutveckling 
Tel: +46 70 090 02 65 
alexandra.meijer@serneke.se    
 
Johan Live, pressansvarig Serneke Group AB 
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johan.live@serneke.se  

mailto:fornamn.efternamn@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, Jönköping, 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/

