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Markanvisningsblankett - SNURROM 

Förslagslämnaren fyller i uppgifterna nedan. Förslagslämnare kan vara flera bolag tillsammans, 
fyll i så fall i en blankett och bifoga ett tävlingsbidrag, men registreringsbevis och ratingintyg 
för respektive bolag. 

Namn på tävlingsbidrag 

Bolaget 
Bolagets namn Organisationsnummer 

Gatuadress Postadress 

Webbplats 

Bolagets utsedde kontaktperson 
Kontaktpersonens namn Bolag om annat än ovan 

Gatuadress Postadress 

Telefonnummer E-post

Webbplats 

Sätt kryss/bock i rutan intill de handlingar som bifogas blanketten. 

Bifogade handlingar 
Ert tävlingsbidrag innehållande: 
 ifyllt hållbarhetsdokument
 beskrivning av projektet
 beskrivning av organisation för genomförande och förvaltning
 dispositionsplan med angiven bruttoarea och byggnadsarea per fastighet samt antal

bostäder per lägenhetsstorlek
 fasadskiss med beskrivning av material- och färgval
 antal parkeringsplatser för cykel och bil (placering samt beräkning)
 tidplan för byggstart och uppskattad genomförandetid
 eventuella referensobjekt
 andra illustrationer (valfritt)

Registreringsbevis (högst tre månader gammalt – lämnas för samtliga bolag) 

Ratingintyg enligt Upplysningscentralens soliditets-/likviditetsbedömning eller liknande 
(högst tre månader gammalt – lämnas för samtliga bolag) 



2 (2) 

Markanvisningsområden 
Ange i tabellen nedan vilket/vilka områden som ni är intresserade av. 

 Havtornet 1 (hyresrätt) 

 Nyponet 1 (bostadsrätt) 

 Havtornet 1 och Nyponet 1 

Om ni angett ”Havtornet 1 och Nyponet 1” ovan, ange prioriteringsordning (1 och 2). 

 Havtornet 1 (hyresrätt) 

 Nyponet 1 (bostadsrätt) 

Blankett för markanvisningstävling, tävlingsbidrag och övriga bifogade 
handlingar ska vara inkomna till kommunen senast kl. 12:00, fredagen  
den 30 april 2021. 

Handlingarna (fysiska pappershandlingar samt pdf-filer på USB-minne) ska märkas 
”Markanvisningstävling Snurrom” och skickas till 

Kalmar kommun  
Mark- och exploateringsenheten 
Att: Anna Hallenberg  
Box 611 
391 26 Kalmar 

På grund av skärpta restriktioner är kommunens Kontaktcenter stängt och det finns i 
dagsläget ingen möjlighet att lämna in handlingarna där. Däremot kommer det att finnas 
möjlighet att lämna in handlingarna kl. 10:00-12:00, fredagen den 30 april vid ingången 
till Nämndhuset, Storgatan 35A.
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