
   

PRESSMEDDELANDE                                                              Göteborg, den 11 juni 2019 

 
Serneke bygger bostadsrätter i Sorgenfri i Malmö 

 
Serneke Bygg har tecknat ett entreprenadavtal med Ikano Bostadsproduktion AB om 
nybyggnation av 66 bostadsrätter i Sorgenfri i Malmö. Kontraktet är värt omkring 96 
miljoner kronor. 
 
Entreprenaden avser nybyggnation av 66 bostadsrättslägenheter samt en lokal för Brf Skapa. 
Byggnaden uppförs i fem våningar med inredd vindsvåning samt källare med teknikutrymmen och 
förråd.  
 
– Det är inspirerande att få inleda samarbetet med Ikano Bostad för att vidareutveckla en fin 
stadsdel i Malmö. Vi hoppas så klart att detta är början på ett längre samarbete, säger Mats 
Olsson, arbetschef på Serneke Bygg. 
 
Nybyggnationen är en del av Malmös största och mest centrala stadsutvecklingsprojekt. 
Utbyggnaden drivs av Malmö stad och kommer att bestå av 2 500 nya bostäder. Visionen är att 
Sorgenfri ska utvecklas och bli en del av innerstaden. Serneke utvecklar sedan tidigare Kv. Spiggan 
i samma område.  

                         
Planerad byggstart av Brf Skapa är i november 2019 och projektet beräknas stå klart i andra 
kvartalet 2021. Entreprenadsumman på omkring 96 miljoner kronor inkluderas i orderingången 
för andra kvartalet 2019.  
 

 
 

För mer information, kontakta: 
 

Mats Olsson, arbetschef Serneke Bygg  
Tel:  +46 70 081 93 88 
mats.olsson@serneke.se  
 
Johan Live, pressansvarig Serneke Group AB 
Tel: +46 76 868 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 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, Halmstad, Helsingborg, 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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