
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 12 juni 2019 

 
Serneke får markanvisning för 130 nya lägenheter i 
Vellinge 

 
Nu är det klart att Serneke tilldelas markanvisning avseende nybyggnation av 130 
lägenheter i campusområdet i Vellinge.    
 
På Campusområdet i Vellinge, granne med kommunikationsnoden Vellinge Ängar, planerar 
Serneke för att bygga 30 bostadsrätter och 90 hyresrätter fördelat på två huskroppar.  
 
Bostäderna kommer att bli genomgående, mindre och välplanerade. Husen uppförs i klassisk stil 
med varierad tegelfasad och sadeltak i 3 till 4,5 våningar. 

 
– Vi tror på Vellinge och är imponerade av kommunens satsningar på gator, lekplatser samt det 
nya pendlartorget i området. Vi ser en stor efterfrågan på mindre välplanerade hyresrätter i 
Vellinge kommun, bland annat till den yngre generationen, och ser stor potential för området. Här 
finns närhet till all nödvändig service runt knuten och som dessutom är området granne med 
badhuset Vanningen, säger Jonas Håkansson, regionchef.   
 
Husen kommer att bidra till att förtäta området runt vårdcentralen, biblioteket och gymnasiet och 
skapa mötesplatser i området. Det kommer att finnas en lokal utåt pendlartorget som kan ge 
service till kommuninvånarna och pendlarna.  

 
Byggstart är planerad till 2020 med ett färdigställande under 2022. 
 
 
För mer information, kontakta: 
Jonas Håkansson, regionchef 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, 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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