
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 16 april 2019 

 
Serneke bygger nytt varuhus i Alingsås 

 
Serneke Bygg och Ekström Fastigheter har undertecknat ett entreprenadkontrakt för 
byggnation av ett nytt varuhus åt Dollarstore-kedjan på Bolltorps handelsområde i Alingsås. 
Kontraktet är värt cirka 37 miljoner kronor. 
 
Bolltorp i Alingsås har snabbt vuxit till ett handelsområde med cirka 30 000 kvadratmeter lokalyta, 
som bland annat rymmer livsmedelsaffär, möbel-, färg- och inredningsbutiker, bilhandlare och 
gym. Nu ska ett 3 000 kvadratmeter stort Dollarstore-varuhus adderas till de redan befintliga 
verksamheterna. Bolltorp har i Alingsås kommuns tillväxtplan också prioriterats som ett av stadens 
viktigare områden vad gäller fortsatt utbyggnad av såväl handel som annan samhällsservice och 
bostäder.  
 
Entreprenadavtalet mellan Serneke och Ekström Fastigheter är fortsättning på ett tidigare 
samverkansavtal. 
 
– Vi tackar för förtroendet att gemensamt med Ekström Fastigheter få bygga ännu ett varuhus på 
Bolltorps handelsområde. Det är ett fördjupat samarbete med en visionär kund som vi ser fram 
emot, säger Mats Hagnert, arbetschef på Serneke. 
 
– Jag är jättenöjd med samarbetet med Serneke, det fungerar väldigt bra. Serneke är både 
kostnadseffektiva, lösningsfokuserade och positiva byggare, säger PA Ekström, vd på Ekström 
Fastigheter. 
 
Byggnationen startar omgående och Dollarstore beräknas öppna butiken till våren 2020. 
Entreprenadsumman på omkring 37 miljoner kronor inkluderas i orderboken för andra kvartalet 
2019. 
 
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Mats Hagnert, arbetschef Serneke Bygg AB 
Tel: +46 322 64 33 63  
mats.hagnert@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 
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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  

http://www.serneke.se/

