
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 23 oktober 2020 

 
Serneke bygger 194 lägenheter i Kiruna åt LKAB  

 
Serneke har ingått avtal med LKAB om att bygga 194 hyreslägenheter i Kiruna. 
Totalentreprenaden för lägenheterna, som ingår i Kirunas pågående stadsomvandling, 
är värd cirka 370 miljoner kronor. 
 
Hyresrätterna ska byggas på fem kvarter i det område som kallas gamla skjutbanan, och som 
bildar en entré till det nya Kiruna centrum. Utöver lägenheterna omfattar projektet också 
anläggandet av flera större källare som ska kunna fungera som skyddsrum för cirka 800 personer. 
I totalentreprenadavtalet ingår även en option på att uppföra ytterligare 32 lägenheter i samma 
område. 
 
– Det här innebär att vår etablering i den norra regionen tar ett stort steg framåt. Kiruna är inne i 
en stor utvecklingsfas och det är väldigt tillfredsställande att Serneke får vara en del av den, säger 
Mikael Thorgren, regionchef på Serneke. 
 
– Det är ett jättevälkommet tillskott i vårt bestånd när vi ska flytta från gamla centrum till det nya 
och jätteroligt att få jobba tillsammans med en ny aktör. Vi hälsar Serneke välkommen till Kiruna! 
säger Siv Aidanpää-Edlert, VD på LKAB Fastigheter. 
 
Projekteringen inleds omgående och beräknad byggstart är i april 2021. Lägenheterna beräknas 
stå klara till hösten 2022. Ordersumman om cirka 370 miljoner kronor inkluderas i orderingången 
för fjärde kvartalet 2020. 
 
  
För mer information, kontakta: 
 
Mikael Thorgren, regionchef  Serneke Sverige AB 
Tel: +46 79 061 27 41 
mikael.thorgren@serneke.se    
 
Johan Live, kommunikationschef Serneke Sverige AB 
Tel: + 46 768 68 11 37 
johan.live@serneke.se  
 
 
 
Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har 
idag intäkter omkring 6,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, 
Serneke Invest och Serneke International. 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 svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, 
Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. 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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