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Kommunstyrelsen 

 

Markreservationer för snabbt uppförda bostäder 
i Kalmar kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag: 
 

- Verktygsmakaren 1 och Montören 3 för LW Fastigheter i Kalmar AB 
(org.nr 556239-7272) 

- del av Krafslösa 5:1 och del av Krafslösa 5:2 för Hansa Bygg AB 
(org.nr 556520-6660)  

- del av Kläckeberga 10:1 för Boet Bostad AB (org.nr 559035-3214) 
- del av Kläckeberga 10:1 för GBJ Bostadsutveckling AB  

(org.nr 556974-6729) 
- del av Kläckeberga 10:1 för Eriksson och Ahlqvist AB  

(org.nr 556795-0786) 
- del av Kläckeberga 10:1 för JLW Fastigheter AB (org.nr 556987-7698) 
- del av Kläckeberga 10:1 för LW Fastigheter i Kalmar AB  

(org.nr 556239-7272).  
 
Markreservationerna ska gälla till och med den 30 april 2016.  

Bakgrund 
I Kalmar kommun råder det bostadsbrist och har gjort de senaste åren. 
Speciellt råder det brist på mindre hyresrätter i centrala lägen med lägre hyra. 
Bostadsbristen drabbar bland annat studenter, ungdomar och flyktingar.  
 
För närvarande ökar befolkningsmängden i kommunen rekordartat, vilket 
ställer än högre krav på en ökad bostadsproduktion samt att den ökar 
omgående.  
 
Att råda bot på bostadsbristen är ett av kommunens högst prioriterade mål. 
 
Det övergripande målet med projektet ”Snabba bostäder” är att möjliggöra att 
hyresrätter med låg hyra produceras under 2016 i Kalmar kommun.  
 
Näringsdepartementet har lämnat en promemoria om investeringsstöd för 
anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35). 
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Målsättningen är att en del av detta investeringsstöd omsätts till hyresrätter 
med låg hyra i Kalmar.  
 
Ett team har bildats för snabb utbyggnad av tomterna och snabb kommunal 
handläggning av projekten (försäljning, lov och tillstånd). Huvudprojektledare 
för gruppen är Mattias Andersson på Projekt- och Exploateringsenheten.  
 
Den 17 december 2015 hölls ett informationsmöte för byggherrar om projektet 
”Snabba bostäder” där olika områden i Kalmar presenterades för exploatering. 
Byggherrarna fick en månad på sig att lämna in intresseanmälan för de olika 
områdena. Intresseanmälan skulle bestå av vald tomt, typskiss, antal bostäder 
och en kort beskrivning av projektet. Beskrivningen skulle innehålla uppgift 
om långsiktig ägare, hyresnivå, när bygglov kan sökas samt om projektet avser 
att söka investeringsstöd. Projekt- och exploateringsenheten, via Eva 
Danielsson, har tagit emot intresseanmälningar fram till och med den  
18 januari 2016 då sista dag för inlämning var. Totalt inkom 15 stycken 
intresseanmälningar från 10 stycken aktörer.  
 
En jury bestående av Pär Svanfeldt, exploateringschef, Björn Strimfors, 
planchef/stadsarkitekt, Mattias Andersson, huvudprojektledare och Josefine 
Robertsson, exploateringsingenjör, har efter en samlad bedömning utsett ett 
antal bidrag som nu föreslås få markreservation. 
 
Fjölebro: 
LW Fastigheter i Kalmar AB vill på platsen uppföra 4 stycken punkthus i 5 
våningar med totalt 116 lägenheter (se bifogad karta Fjölebro markerat med 
rött). De avser att söka investeringsstöd och rättar hyran därefter, d v s 1300 
kr/m² BRA. Bygglovet kan sökas under 2:a kvartalet 2016 och byggstart 
därefter under andra halvåret 2016.    
 
LW Fastigheter i Kalmar AB äger idag ca 130 000 kvm i Kalmar kommun 
fördelat på bostäder, butiker, kontor, hotell och industrilokaler. De avser 
därmed att vara långsiktiga ägare.  
 
Norra Vimpeltorpet: 
Hansa Bygg AB vill på platsen uppföra ca 400 stycken lägenheter i 2-4 våningar 
med en hyresnivå på mellan 1300-1500 kr/m² (se bifogad karta Norra 
Vimpeltorpet markerat med blått). Hansa Bygg AB avser att söka 
investeringsstöd. De kommer att bygga i egen regi för att sedan stå som ägare 
av husen. Hansa Bygg AB kan söka bygglov omgående.  
 
Kommunledningskontoret föreslår en exploatering på del av området, vilket 
enligt Hansa Bygg AB:s ritning skulle innebära ca 207 stycken lägenheter. 
 
Snurrom: 
För området Snurrom var det ett stort intresse där flera aktörer var beredda att 
bygga på hela det utmarkerade området. Kommunledningskontoret föreslår 
dock en markanvisning åt flera aktörer för skapandet av ett socialt hållbart 
område med varierande arkitektur.   
 
Boet Bostad AB vill exploatera hela området. Kommunledningskontoret 
föreslår en markanvisning på del av området. Boet Bostad AB vill på den 
markanvisade delen uppföra ca 183 stycken lägenheter i 3-4 våningar med en 
hyresnivå på ca 1 300 kr/m² BRA (se bifogad karta Snurrom markerat med 
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blått). De avser att söka investeringsstöd. Boet Bostad AB kan söka bygglov 
under första eller andra kvartalet 2016 och inflytt kan ske under andra halvan 
av 2017.  
 
Boet Bostad AB är ett bolag med huvudkontor i Stockholm som inriktar sig på 
nybyggnation av hyresrätter. De verkar framförallt i storstadsregionerna men 
fokuserar även på region- och universitetsstäderna. Boet Bostad AB är ett 
dotterbolag till Söderberg Förvaltning AB som grundades 1946. De avser att 
överlåta ägandet till andra väletablerade och välrenommerade aktörer.    
 
GBJ Bostadsutveckling AB vill på platsen uppföra ca 24 stycken lägenheter i 
två plan (se bifogad karta Snurrom markerat med lila). Kommunlednings-
kontoret finner det önskvärt att GBJ Bostadsutveckling AB ökar 
exploateringsgraden på den föreslagna marken. GBJ Bostadsutveckling AB 
avser att söka investeringsstöd med en hyresnivå på 1300 kr/m² och år. 
Bygglov kan de söka under våren/sommaren 2016.   
 
GBJ Bostadsutveckling AB är ett nystartat (2014) projektutvecklingsbolag i 
GBJ Bygg-sfären. De har redan ett bostadsbestånd i Kalmar, bl a Majavallen i 
Lindsdal. Den långsiktiga ägaren i projektet kommer antingen att vara GBJ 
Bostadsutveckling AB eller ett närstående bolag. 
 
Eriksson och Ahlqvist AB vill på platsen uppföra cirka 48 stycken lägenheter i 
trä (se bifogad karta Snurrom markerat med rött). De avser att söka 
investeringsstöd, samt ha en hyra på 1275 kr/m²/år. De kan söka bygglov 
2016-02-29. Eriksson och Ahlqvist AB har redan ett bostadsbestånd i Kalmar, 
bl a i Ljusstaden och avser ett långsiktigt ägande även i detta projekt.  
 
JLW Fastigheter AB vill på platsen uppföra ca 70 stycken kooperativa 
hyresrätter i trä (se bifogad karta Snurrom markerat med orange). De avser att 
söka investeringsstöd och därmed ha en hyra på 1300 kr/m² BOA/år.  JLW 
Fastigheter AB är ett fastighetsbolag med fokus på utveckling av privata och 
anpassade seniorboende i södra Sverige med ett långsiktigt ägande. 
 
LW Fastigheter i Kalmar AB vill exploatera hela området. Kommunlednings-
kontoret föreslår en markanvisning på del av området. LW Fastigheter i 
Kalmar AB vill på det markanvisade området uppföra ca 264 stycken 
lägenheter i 6-12 våningar (se bifogad karta Snurrom markerat med grönt). De 
avser att söka investeringsstöd och sätter hyran därefter. Bygglov kan sökas 2:a 
kvartalet 2016 och byggstart kan ske under hösten 2016.  
 
Viss anpassning av förslagen kan komma att ske i den fortsatta dialogen med 
intressenterna så att förslagen stämmer överens med gällande detaljplan vid 
kommande bygglovsansökan. 
 
 
Josefine Robertsson  
exploateringsingenjör  
 
Bilagor: 
1.Karta område Fjölebro 
2.Karta område Norra Vimpeltorpet 
3.Karta område Snurrom 
 



FJÖLEBRO 

 
 
 
  
Område markerat med rött = LW Fastigheter i Kalmar AB  



NORRA VIMPELTORPET 

 
 
 
 
Område markerat med blått = Hansa Bygg AB  



SNURROM 

 
 
 
 
Område markerat med blått = Boet Bostad AB 
 
Område markerat med lila = GBJ Bostadsutveckling AB 
 
Område markerat med rött = Eriksson och Ahlqvist AB 
 
Område markerat med orange = JLW Fastigheter AB 
 
Område markerat med grönt = LW Fastigheter i Kalmar AB  
 































































Daniel Ahlqvist, VD
EA Fastigheter
2016-01-15
daniel@eafastigheter.se

Förslag Markanvisning del av Snurrom



Om EA Fastigheter
EA agerar utifrån en strategi inriktad mot hyresrätter men bygger även bostadsrätts-
föreningar på samma plattform. Vi ser oss som förvaltare/hyresvärd med kunskap och 
organisation att också vara byggherre. Som förvaltare är långsiktighet och drift den 
avgörande faktor som styrt utformningen av vår tekniska plattform, både för hyresrätter och 
bostadsrätter. 
Vi tror absolut att fantasifulla arkitektoniska konstverk har sin plats. Men vi tror inte att det 
skall ske på den boendes bekostnad. Därför utlovar vi kvalitativa bostäder till låga boende-
kostnader i ”vanliga, fi na hus”. Det kan vi göra då vi gjort detta förut. Vi vet att våra lösningar 
fungerar.
Som ambassadörer för träbyggnad vet vi att vi, med Kalmar Kommun, arbetar tillsammans 
mot samma mål. Vi är stolta att presentera ett boende som är hållbart - både miljömässigt 
och ekonomiskt. För att kunna erbjuda låga boendekostnader arbetar vi efter en egendesig-
nad, standardiserad plattform med beprövade lösningar och detaljer som resultat. EA känner 
sig trygga i kvaliteten på bostäderna, något som ytterligare förstärks genom en hög grad av 
prefabricering. Både ledtider och produktion förkortas väsentligt samtidigt som materialspill 
är minimalt.

Projektbeskrivning
Naturområdet runt Värsnäs är vackert och torde för många vara en dröm att bo nära. Att 
utforma bebyggelse som passar in i mötet mellan stad och natur är en utmaning. Vi har valt 
att fokusera på en av de tomter som i norr möter en grön korridor och i söder angränsar till de 
framtida centrala delarna av området. Där designar vi gårdar av stadskaraktär som lika plöts-
ligt möter skogspartier i norr. Kontrasten ger alla förutsättningar för en god boendemiljö.
EA kan påbörja byggnation så snarts som området exploaterats och är gärna en av pionjärer-
na i området. 
Många av tomterna som erbjuds i anvisningen i Snurrom är detaljplanerade för en skala som 
EA inte har möjlighet att genomföra. Skulle man från kommunens sida välja att frångå 
detaljplanen till förmån för lägre bebyggelse är EA mycket intresserade av att delta även i 
dessa.



Långsiktig ägare: 
EA Fastigheter 
(Eriksson och Ahlqvist AB 556795-0786)
   
Antal lägenheter:

48 hyresrätter (2-4 RoK)

Hyresnivåer: 
1275 kr/m2/år 
Avser söka investeringsbidrag:

Ja
Kan söka bygglov:

2016-02-29

Innerstadsgårdar i liten skala i nord/sydlig riktning

Spännande möte mellan stad och natur

Hög grad av exploatering stärker 
känslan av stadsmässighet



Pågående referensprojekt
Idéskisser

EA FASTIGHETER
Eriksson och Ahlqvist AB
Svanebergs Gård
392 43 Kalmar
Org.nr 556795-0786

Kontaktperson exploatering:
Niklas Andersson
Svanebergs Gård

niklas@eafastigheter.se
072-522 76 99

EA FASTIGHETER 

Kv Rustning - 6 st. radhus EGH

Se också bilaga där Situationsplanen redovisas i sin helhet.

Husbilen 8 - 24 lgh, 2-4RoK i Brf Husbilen 9 - 8 lgh, 2-4 RoK i hyresrätter
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