
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 23 januari, 2020 

 
Serneke bygger bostäder på Drottninghög i 
Helsingborg 

 
Serneke har tecknat totalentreprenadavtal med Helsingborgshem om att bygga 198 
bostäder på Drottninghög i Helsingborg. Ordersumman uppgår till cirka 290 miljoner 
kronor. 
 
Serneke är totalentreprenör för projektet som omfattar nybyggnation av 198 bostäder i två 
kvarter, både radhus och flerbostadshus med lokaler i bottenplan. Projektet är bland de största i 
Helsingborgshems historia. 
 
– Det är ett stort och betydande projekt och det ska bli riktigt spännande att fortsätta utveckla 
staden och Drottninghög tillsammans med Serneke, säger Karl Martell, byggchef på 
Helsingborgshem.  
 
I Sernekes avtal med Helsingborgshem, som är ett allmännyttigt bostadsbolag ägt av Helsingborgs 
stad, ingår samarbete kring arbetsmarknadsprojekt Rekrytera, ett projekt som syftar till att hitta 
effektiva vägar ut på arbetsmarknaden för arbetssökande på Drottninghög, Dalhem och 
Fredriksdal. 
 
– Det är fantastiskt roligt att bygga och utföra detta projekt tillsammans med Helsingborgshem. 
En bonus är projekt Rekrytera där vi ska jobba med sociala aspekter i linje med Sernekes 
värdegrund att ge tillbaka till samhället och nästa generation, säger Hans Ottoson, arbetschef på 
Serneke Bygg.   

 
Under våren 2020 genomförs rivning av befintliga byggnader på Grönkullagatan 1, 3 och 7 och 
planerad byggstart av de nya bostäderna är sommaren 2020. Norra kvarteret beräknas stå klart 
hösten 2022 och södra kvarteret sommaren 2023.  
 
Ordersumman om cirka 290 miljoner kronor inkluderas i orderingången för första kvartalet 2020.  

 
 
För mer information, kontakta: 
 
Hans Ottoson, arbetschef Serneke 
Tel: +46 700 81 93 95 
hans.ottosson@serneke.se    
 
Johan Live, pressansvarig Serneke  
Tel: + 46 768 68 11 37 
johan.live@serneke.se  
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Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och 
har idag intäkter omkring 7 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. Bolagets verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem 
regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr. Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, 
Borås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Luleå, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg, 
Växjö och Örebro.  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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