
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 21 mars 2019 

 
Serneke vinner markanvisning i Helsingborg  

 
Under hösten 2018 utlyste Helsingborgs stad en markanvisningstävling avseende 
nybyggnation av bostäder i de östra delarna av Mariastaden, strax norr om Helsingborg.  
Nu är det klart att Sernekes bidrag, i samarbete med Kjellgren Kaminsky Arkitekter, vunnit 
markanvisningen gällande fastigheten Fibulan 1. 
 
I motiveringen angav Helsingborg stad bland annat att Serneke ”tydligt framhävde miljöaspekter i 
många former.” samt att ”Gestaltningsmässigt visar Serneke upp ett bra bidrag med fina 
ljusinsläpp på innergården.” 
 
Mariastaden är ett av de stora utvecklingsområdena i Helsingborg med närhet till 
kommunikationsmöjligheter, service och natur. Serneke utvecklar 140 bostadsrättslägenheter 
fördelat på fyra huskroppar med ett underjordiskt garage. Med småskaliga gårdshus, odlingar och 
möbler som inbjuder till aktivitet skapas en levande miljö som erbjuder rekreation, produktivitet 
och aktivitet för de boende.  
 
- Huvudfokus för Serneke har varit att utforma ett kvarter med en låg miljöpåverkan som är 
realistiskt och genomförbart, bland annat kommer byggnaderna att förses med solceller, 
odlingslådor, dagvattenförsörjning och låd- och elcykelpool, säger Jonas Håkansson, regionchef 
för Serneke projektutveckling.  
 
Projektet kommer att etappindelas. Byggstart för den första etappen väntas ske 2020 med ett 
färdigställande under 2022.  
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Jonas Håkansson, regionchef Syd, Serneke Projektutveckling 
Tel: +46 73 976 94 57 
jonas.hakansson@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 6,5 miljarder kronor och cirka 1 200 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, Karlstad, 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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