
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 17 april 2019 

 
Serneke bygger ut skola i Vänersborg 

 
Serneke Bygg har skrivit entreprenadavtal med Vänersborgs kommun om att utveckla 
Öxnered skola med om- och tillbyggnader. Ordersumman uppgår till omkring 136 miljoner 
kronor. 
 
Öxnered skola i Vänersborg är i dag en F-6-skola med cirka 270 elever. Efter om- och 
tillbyggnaden, som görs för att möta ett ökande elevunderlag, blir skolan totalt cirka 6 545 
kvadratmeter BTA och får plats för totalt cirka 525 elever.  
 
– Vi är glada för uppdraget och ser fram emot att tillsammans med Vänersborgs kommun och 
övriga samarbetspartners få möjlighet att skapa goda utbildningsmiljöer för framtiden, säger 
Christoffer Sundin, arbetschef på Serneke Bygg. 
  
Projektstart är planerad till maj 2019 och byggnationen kommer att ske i etapper där fem stycken 
huvuddelar ska färdigställas fram till terminsstart 2022.  
 
Ordersumman om cirka 136 miljoner kronor inkluderas i orderingången för andra kvartalet 2019. I 
kontraktet finns även en option värd omkring 31 miljoner kronor för uppförande av en ny 
idrottshall. 
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Christoffer Sundin, arbetschef Serneke Bygg 
Tel: +46 520 49 47 55 
christoffer.sundin@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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