
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 12 februari 2019 

 
Serneke i samarbete kring nytt idrotts- och 
kulturcenter i centrala Stockholm 

 
Serneke och KFUM Central har undertecknat en avsiktsförklaring om att gemensamt 
utveckla ett nytt idrotts- och kulturcenter vid Torsplan i centrala Stockholm.  
 
Sernekes utvecklingsförslag, som utarbetats tillsammans med KFUM Central och White Arkitekter, 
omfattar en multifunktionell idrottsarena med plats för 2 000 åskådare, en specialhall för 
gymnastik samt ytterligare en idrottshall och lokaler för kulturverksamhet. Även byggnader för 
kontor, hotell och gymnasieskola finns i förslaget. Totalt handlar det om byggnader på totalt 
40 000 kvadratmeter BTA. Samverkan mellan de olika funktionerna är en central del i förslaget 
och de planerade anläggningarna kommer att ligga i direkt anslutning till en tunnelbanestation. 
Sernekes förslag valdes ut bland flera andra för att det allra bäst motsvarade föreningens och 
stadens behov. 
 
– Det känns väldigt tillfredsställande att få utveckla denna typ av anläggning i samverkan med 
KFUM Central och Stockholm stad. Detta är vad Sernekes vision handlar om – att med idrott och 
kultur i centrum, skapa möjligheter för barn och unga att utvecklas, att erbjuda goda 
förutsättningar för utbildning och en god folkhälsa, säger Ted Mattsson regionchef på Serneke 
Projektutveckling. 
 
– Våra planer på att bygga ett idrotts- och kulturcenter har konkretiserats rejält under den gångna 
hösten. Sernekes förslag gör att vår förening kan växa och ge Stockholms unga ett välbehövligt 
tillskott av mötesplatser för sina intressen och passioner, säger Hans von Uthmann, 
styrelseledamot KFUM Central och projektansvarig KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter. 
 
Parterna kommer inom kort att inleda samtal med Stockholms stad gällande villkor för det 
markanvisningsavtal som blir nästa steg i processen. Därefter ska ett detaljplanearbete inledas. 
Enligt en bedömd tidplan ska detaljplanearbete och projektering kunna ske under 2019–2020 
följt av byggnation under tiden 2021–2023. 
 
 
 
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  
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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  

http://www.serneke.se/

