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Kommunfullmäktige 

 
 
 

Försäljning av fastigheterna Teknikern 1, 
Teknikern 2 och Operatören 1 i Fjölebro etapp 4, 
Lindsdal 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner 
 

- köpekontrakt gällande Teknikern 1 mellan Kalmar kommun 
och Ditt nya hem i Mellansverige AB (556823-8207) för en 
köpeskilling om 2 375 000 kronor enligt 
kommunledningskontorets skrivelse. 

 
- köpekontrakt gällande Teknikern 2 mellan Kalmar kommun 

och Ditt nya hem i Mellansverige AB (556823-8207) för en 
köpeskilling om 5 137 000 kronor enligt 
kommunledningskontorets skrivelse. 

 
- köpekontrakt gällande Operatören 1 mellan Kalmar 

kommun och Ditt nya hem i Mellansverige AB (556823-8207) 
för en köpeskilling om 3 100 000 kronor enligt 
kommunledningskontorets skrivelse. 

 

Bakgrund 
Ny detaljplan för del av Västerslät 9:17 m.fl. fastigheter, Fjölebro etapp 4, 
norra delen har tagits fram och vann laga kraft 2016-02-24. Kommunen bjöd i 
januari 2017 in byggherrar att delta i en riktad markanvisning för fastigheterna 
Teknikern 1, Teknikern 2 samt Operatören 1. Markanvisningen pågick mellan 
9 januari och 10 februari 2017.  
 
För markanvisningen fanns ett antal kriterier uppdelat på grundkriterier och 
utvärderingskriterier. Grundkriterierna, ett fullständigt förslag inlämnat i rätt tid 
samt att byggherren skulle bedömas vara en fullgod samarbetspartner 
(ekonomisk stabilitet, långsiktig uthållighet, förmåga att fullfölja ingångna avtal 
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och påbörjade projekt), skulle vara uppfyllda för att byggherrens förslag skulle 
utvärderas. Utvärderingskriterierna var köpeskillingens storlek samt gestaltning. 
 
Totalt lämnades fem förslag in. Urvalsgruppen, som bestod av tjänstemän från 
kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet och 
samhällsbyggnadskontoret, gick igenom de förslag som inlämnats och har 
sedan gjort en samlad bedömning utifrån utvärderingskriterierna ovan.  
 
Bedömning 
Ditt nya hem i Mellansverige AB föreslås få köpa alla 3 områdena. Bidraget 
innehåller 22 bostäder i bostadsrättsform och där varje lägenhet är 112 m2. 
Totalt har Teknikern 1, Teknikern 2 och Operatören 1 en areal på 6 312 m2 
och ger en total intäkt på 10 612 000 kr. 
 
Vid bedömningen av de inskickade bidragen vägde anbudspris och gestaltning 
in. Eftersom gestaltningen inte skilde sig så mycket åt mellan bidragen så blev 
anbudspriset avgörande. 
 
Ditt nya hem i Mellansverige AB 
Företaget är ett helägt projektbolag till West Side Holding AB och har sitt 
kontor i Örebro. Inom varumärket Svenska Radhusgruppen har de byggt ca 
500 radhus ibland annat Göteborg, Örebro och Helsingborg. De har även 
förvärvat och ombildat ett 100-tal hyreslägenheter. Historiskt sett så är de 
projekt de utför i snitt projekt med 30-50 radhus och då vanligvis i 
bostadsrättsform. Oftast är deras största kundkrets barnfamiljer som vill 
bosätta sig i en bostadsrätt.  
 
 
 
Helen Törnvall   
Exploateringsingenjör   
 
 
 
Bilagor 

- Karta 
- Köpekontrakt Teknikern 1, inklusive bilagor (karta, 

fastighetsutdrag, bidrag utan bilagor) 
- Köpekontrakt Teknikern 2, inklusive bilagor (karta, 

fastighetsutdrag, bidrag utan bilagor) 
- Köpekontrakt Operatören 1, inklusive bilagor (karta, 

fastighetsutdrag, bidrag utan bilagor) 
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