
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 7 februari 2019 

 
Serneke bygger nytt och renoverar i Solna 

 
Serneke har skrivit avtal med Wåhlin Fastigheter om att bygga 100 nya lägenheter samt 
renovera drygt 70 befintliga i projektet Bellona i Solna. Entreprenaden är värd omkring 280 
miljoner kronor. 
 
Entreprenaden omfattar nyproduktion av 100 lägenheter inklusive förskola med sju avdelningar, 
LSS-boende samt lokaler och garage i en huvuddel. I ROT-delen av avtalet ska 72 lägenheter 
renoveras och två nya lägenheter skapas i ett befintligt punkthus. Avtalet har föregåtts av en 
gemensam projektering och entreprenaden kommer utföras som en totalentreprenad i 
samverkan. 
 
– Otroligt kul att återigen få förtroendet från Wåhlin när de ska utöka sitt bestånd av bostäder. 
Att samarbetet nu utökas till att även gälla ROT samt att vi ska utföra detta i samverkan känns 
inspirerande. Vi ser redan nu att synergierna mellan Nyproduktion och ROT kommer ge stora 
mervärden för vår beställare. På detta sätt tillvaratar vi spetskompetenserna hos samtliga 
deltagare i projektet, säger Niklas Wirström, arbetschef på Serneke Bygg. 
 
– Vi har goda erfarenheter av Serneke sedan tidigare projekt och även från den första fasen i det 
här relativt brokiga projektet med både rivning om- och nybyggnad. För oss som långsiktiga ägare, 
förvaltare och utvecklare av hyresbostäder är det viktigt med samarbetspartners som är kunniga, 
ärliga och lyhörda vilket är vår erfarenhet av Serneke, säger Patrik Lindqvist, VD Wåhlin Fastigheter. 

 
Projektering startar omgående och projektet beräknas vara färdigställt under första kvartalet 
2022. Ordervärdet på omkring 280 miljoner kronor bokförs under första kvartalet 2019. 
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Niklas Wirström, arbetschef Serneke Bygg 
Tel: +46 8 574 102 21 
niklas.wirstrom@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, 
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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  

http://www.serneke.se/

