
SERNEKE Bygg förstärker med ny VD

SERNEKE Bygg, som ingår i SERNEKE koncernen, har på kort tid utvecklats till landets största privatägda byggföretag med en förväntad
årsomsättning på närmare 2 miljarder. Nu förstärker bolaget sin organisation med tillsättningen av Daniel Åstenius som ny VD.

SERNEKE koncernen fortsätter växa med siktet inställt på att bli en av landets ledande entreprenadföretag. Jämte kärnverksamhet inom bygg, anläggning
och projektutveckling finns även en ambition att under 2015 genomföra en börsnotering.

För att möjliggöra fortsatt expansion och tydliggöra organisationen kommer grundaren och huvudägaren Ola Serneke framöver fokusera all kraft på rollen
som koncern VD. 
Daniel Åstenius får nu huvudansvaret för koncernens största dotterbolag SERNEKE Bygg.

– Daniel och jag har gått i samma klass från förskola till Chalmers och vi har jobbat tillsammans i bolaget sedan 2007. Han har en gedigen branschkunskap
och är samtidigt en person som jag vet präglas av det engagemang och kostnadsmedvetande som kännetecknar bolaget. Jag hade inte kunnat tänka mig
någon mer lämpad person för uppdraget som VD, säger Ola Serneke.

Daniel Åstenius har i rollen som arbetschef varit ansvarig för några av bolagets större entreprenadprojekt med beställare som Göteborgs Energi, Vattenfall
och Poseidon. 
Han har även varit högst delaktig i bolagets snabba tillväxt och bidragit till att profilera SERNEKE Bygg som en utmanare till branschens tre dominanter. 

– Jag är väldigt stolt och hedrad att få detta utmanande uppdrag i ett bolag jag brinner för. SERNEKE Bygg är redan idag ett starkt lag med ett
konkurrenskraftigt erbjudande, nu skall vi tillsammans med våra medarbetare utveckla både bolaget och branschen vidare. Förutom att öka
marknadsandelarna på vår hemmamarknad i Syd- och Västsverige känns det oerhört spännande att även pröva vårt koncept i Stockholm, säger Daniel
Åstenius.

Formellt tillträder Daniel Åstenius uppdraget 1 okt men innan ersättare är på plats kommer han parallellt fortsätta verka som arbetschef för de projekt han
idag är verksam i.
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Daniel Åstenius, VD SERNEKE Bygg AB
031 - 712 97 03
daniel.astenius@serneke.se

     
SERNEKE är en bygg- och anläggningskoncern med tillhörande projektutvecklingsdel. Bolaget startades 2002 och är redan en av Sveriges största
byggkoncerner. 

SERNEKE har bred förankring i Västsverige med huvudkontor i Göteborg samt lokalkontor i Strömstad, Trollhättan, Alingsås, Varberg, Borås, Halmstad,
Malmö och Stockholm.

Uppdragsgivare är i första hand kommuner samt kommunala och statliga bolag. Dessutom har företaget många uppdrag för industri- och handelsföretag,
fastighetsbolag och större byggbolag.

Läs mer på www.serneke.se


