
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 17 oktober 2019 

 
Serneke bygger bostadsrätter i Ystad 
 
Serneke har tecknat totalentreprenadavtal med Scanbygg Fastighets AB för nyproduktion 
av 20 bostadsrätter i Västra sjöstaden, Ystad.  
 
Byggnationen avser fyra flerfamiljshus i två våningar med sammanlagt 20 lägenheter bestående 
av 2: or och 3: or, förrådsbyggnad, miljörum, parkeringsplatser och gemensam innergård. 
Bostadsrätterna kommer att byggas i ett attraktivt läge nära havet.  
 
–  Väldigt roligt att få etablera oss i ännu en ort i Skåne och utveckla attraktiva bostäder i ett riktigt 
fint läge, säger Mats Olsson, arbetschef på Serneke Bygg. 
 
– Samarbetet så här långt i projektet känns väldigt bra. Det har varit raka besked och snabba svar. 
Det märks att Serneke är måna om att det ska bli en så bra slutprodukt som möjligt, säger William 
Raihle, Scanbygg Fastighets AB. 
 
Byggstart är planerad till januari 2020 och projektet beräknas stå klart våren 2021. Avtalet 
signerades den 19 september och ordersumman på omkring 35 miljoner kronor inkluderades i 
orderingången för tredje kvartalet 2019.  

 
 
För mer information, kontakta: 
Mats Olsson, arbetschef Serneke Bygg 
Tel: +46 35 260 72 01 
mats.olsson@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 miljarder kronor och cirka 1 100 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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