
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 14 oktober 2019 

 
Serneke samverkar kring nytt VA-verk i Ystad 

 
Serneke Anläggning har skrivit ett samverkansavtal med Ystad kommun för att 
utveckla Glemmingebro vattenverk. Under 2023 ska den nya anläggningen kunna tas i 
bruk. 
 
För att möta framtidens krav på rening av vatten ska nu vattenverket i Glemmingebro byggas om 
och byggas till. God vattenkvalitet är projektets högsta prioritet. Anläggningen som byggs är 
teknisk avancerad och regleras av livsmedelslagstiftningen då den ska producera dricksvatten. 
 
– Vi är glada och stolta att få vara med och utveckla Ystad. VA- och processindustrin är ett 
strategiskt fokusområde som vi särskilt satsat på och det gläder mig därför extra mycket att vi får 
detta förtroende, säger Calle Magnusson, arbetschef Serneke Anläggning.  
 
Det nu undertecknade avtalet är ett samverkansavtal i fas 1 som innebär att beställare och 
entreprenör jobbar tätt tillsammans med planering och ekonomi för projektet. I en fas 2 utförs 
själva entreprenaden. Malmberg Water AB är partner till Serneke Anläggning i projektet. 
 
Byggstart är planerad under hösten 2019 och beräknas vara slutfört våren 2023. 
 
  
För mer information, kontakta: 
 
Calle Magnusson, arbetschef Serneke Anläggning 
Tel: +46 704 317 232 
calle.magnusson@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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