
   

 PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 8 november 2019 

 
Serneke bygger 200 lägenheter i Varberg 

 
Serneke och Varbergs Bostad har tecknat avtal om att bygga 200 hyresrättslägenheter 
på Brunnsberg i Varberg. Kontraktet är värt cirka 265 miljoner kronor. 
 
Varberg är en växande stad i behov av många nya bostäder. Varbergs Bostad bygger redan idag 
260 lägenheter på Västra Sörse, och nu startas produktionen av ytterligare lägenheter på 
Brunnsberg, beläget en dryg kilometer från Varbergs centrum. Sernekes totalentreprenad 
omfattar byggnation av 200 lägenheter fördelade i nio punkt- och lamellhus på tre till fem 
våningar och med lägenheter på 1–4 rum och kök. 
 
– Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med Varbergs Bostad och få genomföra ännu ett 
projekt i Varberg, säger Karl Wetterlund, arbetschef på Serneke Bygg.  
 
– Brunnsberg är ett av våra mest populära bostadsområden och nu tar vi ytterligare ett steg i 
utvecklingen genom att också kunna erbjuda moderna och tillgängliga lägenheter i ett klassiskt 
50-talsområde. Samtidigt tar vi ett rejält grepp på i bostadsfrågan och hjälper till att lösa 
bostadssituationen i Varberg, säger Ulf Hofstedt, VD på Varbergs Bostad. 
 
– Det känns riktigt bra att få vara med och starta ännu ett stort hyresrättsprojekt i Varbergs 
Bostads regi, i en stad som vi vill vara med och utveckla långsiktigt, säger Ola Serneke, VD och 
koncernchef i Serneke Group. 
 
Byggstarten är planerad till augusti 2020 och bostäderna beräknas stå klara efter sommaren 
2022. Ordersumman om 265 miljoner kronor inkluderas i orderingången fjärde kvartalet 2019. 
 
  
För mer information, kontakta: 
 
Karl Wetterlund, arbetschef Serneke Bygg 
Tel: +46 72 855 63 26 
karl.wetterlund@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, 
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Jönköping, Karlstad, 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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