
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 22 januari 2021 

 
Serneke förstärker organisationen för Karlatornet 
 
Efter att Balder blivit ny delägare i Karlatornet i mitten av december förra året är 
byggnationen av Karlatornet åter i full gång. Nu förstärker Serneke organisationen med 
flera viktiga roller i projektet. 
 
De tre personer som rekryterats till produktionsorganisationen för Karlatornet är Anders 
Gustafson, Lars Holmström och Frida Olausson Lindh. Samtliga kommer närmast från NCC där de 
senast arbetat i projektet Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg. Anders Gustafson tillträder 
tjänsten som arbetschef, Lars Holmström tjänsten som projektchef och Frida Olausson Lindh 
tjänsten som projektledare. 
 
 – Det som lockade med Serneke och Karlatornet var möjligheten att få vara med på en resa som 
skapar avtryck. Stora projekt skapar något speciellt och har en viss puls. Att få chansen att avsluta 
ett stort projekt och sedan fortsätta med ett ännu större landmärke i form av Karlatornet känns 
väldigt inspirerande för oss alla, säger Frida Olausson Lindh. 
 
– Att få ta oss an denna utmaning tillsammans med alla nya kollegor, och att få alla inblandade att 
utvecklas i sina roller och såklart ha det roligt på jobbet är det jag ser mest fram emot, säger Lars 
Holmström. 
   
Flera likheter mellan barnsjukhuset och Karlatornet 
Anders, Lars och Frida ser flera likheter mellan deras senaste projekt Drottning Silvias barnsjukhus 
och deras kommande utmaning Karlatornet. 
 
– Båda är stora och publika projekt som har kantats av start och stopp av olika skäl. Men de 
primära likheterna är den stora mängden intressenter, projektvolymen och upparbetningstakten, 
och utmaningarna som detta medför, säger Anders Gustafson. 
  
– Det känns fantastiskt bra att vi förstärker vår organisation med Anders, Lars och Frida på 
Karlatornet. Deras kompetens och ledarskap kommer att vara värdefull för projektets framdrift, 
och jag ser fram emot att välkomna alla tre till Serneke och Region Väst, säger Shahroz Sahba, 
regionchef Väst på Serneke. 
 
– Jag ser fram emot att personligen få välkomna Anders, Lars och Frida till Serneke och 
Karlastaden och specifikt till projektet Karlatornet, som är ett av våra många spännande projekt 
här ute, säger Daniel Åstenius, VD Karlastaden Utveckling AB. 
 
Samtliga tillträder sina nya tjänster i mars 2021.  
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Shahroz Sahba, regionchef Serneke Sverige AB 
Tel: +46 70 572 91 31 
shahroz.sahba@serneke.se    

mailto:shahroz.sahba@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  

mailto:johan.live@serneke.se
http://www.serneke.se/

