
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 9 oktober 2019 

 
Entreprenadkontrakt klart för skolbygge i Arvika 

 
Serneke Bygg har skrivit entreprenadkontrakt med Arvika Fastighets AB för att bygga 
ny högstadieskola i Arvika. Värdet på kontraktet uppgår till cirka 385 miljoner kronor. 
 
I våras ingick Serneke Bygg ett samverkansavtal med Arvika kommun om att utveckla ny 
högstadieskola i Arvika. Nu har projektet gått över i fas 2 i och med att entreprenadkontrakt 
signerades i slutet av september.  
 
– Det känns väldigt kul att nu få komma igång med projektets genomförande.  Vår samverkan med 
AFAB, där vårt gemensamma mål är ”En skola för var och en” har varit inspirerande och jag är säker 
på att slutresultatet blir väldigt bra för Arvikas högstadieungdomar, säger Magnus Grude, 
arbetschef på Serneke Bygg.  
 
Den nya högstadieskolan i Arvika byggs för cirka 900 elever men kommer att byggas i flera 
hemvister för att skapa känsla av en trygg närmiljö. Skolan kommer också att få L-formade 
klassrum i syfte att skapa möjligheter i verksamheten att bedriva en skola för alla, en utformning 
som har skapat intresse både nationellt och internationellt. 
 
 – Efter en intensiv period av planerande och arbete med hur vi vill utforma skolan känns det 
oerhört motiverande och spännande att nu börja med produktionen, säger Christian Persman, 
skolprojektledare på Arvika kommun. 
 
Skolan ska vara klar för skolstart höstterminen 2021 och en senare etapp med skolrestaurang ska 
stå klar till årsskiftet 2021/2022.  
 
Ordersumman på cirka 385 miljoner kronor inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2019. 
 
 
  
För mer information, kontakta: 
 
Magnus Grude, arbetschef Serneke Bygg 
Tel: +4670 081 93 95 
magnus.grude@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, 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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