
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 14 maj 2019 kl. 12.30 CET 

 
Serneke slår ihop affärsområden 

 
Serneke effektiviserar och slår ihop sina tidigare affärsområden Projektutveckling och 
Fastighet. Bättre utnyttjande av resurser och effektivare process i utvecklingen av 
fastighetsaffären är huvudskäl till omorganisationen. 
 
Det nybildade affärsområdet får namnet Projektutveckling och ska tillsammans med 
affärsområdena Bygg och Anläggning erbjuda marknaden kompetens och resurser som spänner 
över en fastighets alla behov. Patrik Lindström, tidigare VD för Projektutveckling, blir ny 
affärsområdeschef för det sammanslagna affärsområdet. Tidigare VD för affärsområde Fastighet 
Krister Johansson blir vice affärsområdeschef. 
 
– De tidigare affärsområdena Projektutveckling och Fastighet har i stora delar haft gemensamma 
processer – vi förädlar och utvecklar fastigheter, skapar projekt för entreprenadverksamheterna 
och realiserar de värden vi skapat genom att sälja vidare till nya ägare.  Genom sammanslagningen 
skapar vi en tydlig organisation med bättre resursutnyttjande och möjlighet att nyttja den samlade 
kompetensen i hela vår organisation, förklarar Patrik. 
 
Ingen personal sägs upp i samband med sammanslagningen. I stället organiseras personalstyrkan 
så att projekt kan bemannas efter bästa möjliga kombination av tillgängliga resurser och 
kompetens, oaktat organisatorisk tillhörighet. 
 
– En sammanslagning är en naturlig utveckling för att utnyttja våra resurser på bästa sätt. Jag är 
övertygad om att vi med förnyad kraft kommer att fortsätta skapa lönsamma, hållbara projekt som 
stärker koncernens resultat, avslutar Patrik Lindström.   
 
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Patrik Lindström, affärsområdeschef Projektutveckling 
Tel: +46 31 712 97 42 
patrik.lindstrom@serneke.se    
 
Johan Live, pressansvarig Serneke Group AB 
Tel: + 46 768 68 11 37 
johan.live@serneke.se  
 
 
 

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019, kl. 12.30 CET. 
 

 
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 
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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/

