
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 18 augusti 2021 

 
Serneke bygger äldreboende i Kode 

 
När Solhaga äldreboende i Kode ska byggas om och till är det Serneke som utför 
totalentreprenaden åt Kungälvs kommun. Projektet ska stå klart under våren 2023 och 
ordervärdet uppgår till cirka 60 miljoner kronor.  
 
Om- och tillbyggnaden ska göras i två våningar och omfattar boendelägenheter, personalytor, 
teknikutrymmen samt ett nytt storkök och avfallsrum. Efter om- och tillbyggnad kommer Solhaga 
äldreboende att ha plats för 72 hyresgäster, att jämföra med dagens 50. 
 
– Vi ser fram emot att komma igång med ytterligare ett projekt i Kungälvs kommun och kunna 
leverera en viktig samhällsfastighet med god kvalitet för kommunens invånare, säger Christopher 
Hjelm, arbetschef på Serneke. 
 
– Vi har väntat länge på det här, säger Bo Franzén, projektledare på Samhälle & Utveckling i 
Kungälvs kommun. 
 
Byggstart sker i september i år och Solhagas nya delar beräknas stå klara sen vår 2023. 
Entreprenaden ska utföras parallellt med Kungälvs kommuns befintliga verksamhet på 
äldreboendet. 
 
Ordervärdet på cirka 60 miljoner kronor inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2021. 
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Christopher Hjelm, arbetschef Serneke Sverige AB 
Tel: +46 76 192 85 36 
christopher.hjelm@serneke.se  
 
Johan Live, kommunikationschef Serneke Group 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 6,9 miljarder kronor och cirka 1 100 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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