
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 16 oktober 2018 

 
Serneke breddar kompetensen inom arkitektur och 
stadsbyggnad 

 
Serneke har rekryterat Linda Schuur som affärsutvecklare med ansvar för stadsbyggnad 
och arkitektur. Rollen är ny inom företaget. 
 
– Rekryteringen är ett viktigt led i vår utvecklingsplan att ta ett helhetsgrepp om 
samhällsbyggandet. Vi vill fortsätta att öka kvalitén och öppna upp för nya innovativa lösningar. 
Linda Schuur har ett stort engagemang för arkitektur och stadsutvecklingsfrågor både i Sverige 
och internationellt, säger Patrik Lindström VD för projektutveckling.  
 
Linda är utbildad arkitekt med en masterexamen från Chalmers. De senaste åren har hon jobbat i 
sex år hos Kjellander Sjöberg, nu senast på C.F. Møller i Stockholm med stadsutvecklingsprojekt. 
Linda har även en bred internationell erfarenhet. Hon har jobbat som arkitekt i New York men 
också genom plattformen STHLMNYC som hon initierat och drivit sedan 2014. 
 
– Jag brinner för stadsplanering och arkitektur. Branschen behöver bredda sig och implementera 
fler perspektiv för att uppnå kvalitativt byggande. Jag ser fram emot att få kombinera 
affärsmässighet och tillväxt med arkitektur, stadsbyggnad och innovativa lösningar. Att få göra 
detta i ett framtidsfokuserat företag som Serneke, driva på utvecklingen av vår byggda miljö och 
bidra till en positiv samhällsutveckling ska bli jättekul, säger Linda Schuur. 
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Johan Live, pressansvarig Serneke Group AB 
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 omkring 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, Eskilstuna, 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.se  
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