
   

NYHET                 Göteborg, den 4 februari 2019 

 
Serneke får markanvisning kring Östertälje station 

 
Kommunstyrelsen i Södertälje kommun har beslutat att tilldela markanvisning till Serneke 
för att påbörja planläggningen av området kring Östertälje pendeltågsstation. Planerna 
omfattar bland annat uppåt 500 lägenheter, handel och service. 
 
Markanvisningen innebär att Serneke Projektutveckling får ensamrätt att under två år förhandla 
med kommunen om överlåtelse av markanvisningsområdet. Under denna tid ska Serneke, 
tillsammans med Södertälje kommun utveckla tankar kring projektet och slutligen presentera ett 
förslag på hur området kan komma bebyggas och förändras till en plats för boende och service. 
 
Utöver planerna på bostäder med blandade upplåtelseformer, handel och service kommer 
möjligheten att inrymma hotell och kontor i området också att utredas. 
 
– Vi är väldigt glada över att få möjligheten att utveckla området som har stor potential inte minst 
tack vare läget med goda kommunikationer. Vi kommer att tillsammans med kommunen utreda 
hur vi skapar lämpliga bostäder och kringfunktioner för att få en kvalitativ boendemiljö. Detta 
inspirerande projekt inleds snarast, säger Ted Mattsson, regionchef för Serneke Projektutveckling. 
 
  
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Ted Mattsson, Regionchef Serneke Projektutveckling 
Tel: +46 72 388 19 25 
ted.mattsson@serneke.se    
 
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 cirka 1 100 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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