
Fiskebäckskil2011 08 10

M
Här med lämnas anbud på område söder om KristinebergsvägenSkaftö-Fiskebäck1:6 m.fl.

Anbud som följer

Projekt ägare är FiskebäckskilsHavskuranstaltAB

Projekt ägaren ansvar för och finansierarsamtliga overhead kostnader löpande under projektet.

Projektledareär VD för FiskebäckskilsHavskuranstalt AB Lars Nilsson.

Förenklad beskrivningav processen.

Som en skärm mot gamla Fiskebäckskilkommer det att inbjudas till en arkitekttävling med de mest

namnkunniga arkitekterna i Sverige och Danmarktotalt 16 fristående villordär 8 arkitekter ritar 2

var.
j

Syftet med detta är att integrera området med befintligtsamhälle samt skapa medial

uppmärksamhet för projektet som helhet som en del i affärs utvecklingen.

gommunen erhåller 1 milj per tomt totalt 16 milj.

Ett av Sveriges ledande småhusföretag exploaterar 80 tomter med parhus och friliggandevillor72-
eng'

110 m2 st. 35 av de friliggandevillorna de med mindre kvadratmeter har en expansions yta inom

vägg och tak pä ca 20 m2.

Småhusföretaget ansvarar för vatten, avlopp och belysningför hela projektet samt parkområden för

de 80 tomterna

Denna parter samt finansiering kommer att presenterar i samband med slutförhandlingarnamed

kommunen.

Kommunen erhåller200 0001- per tomt totalt 16 milj.

i

10 parhus produceras extremt billigt(placering längst in i området) av Grg Svensson, här är den

estetiska dimensionen underordnad ett extremt billigtboende, 37 m2 per lägenhet. 

Kommunen erhåller 100 0002- per tomt (dvs 50 000:- enhet) totalt 1 milj.

gullmarsstrand hotell <9 konferens
45178 ñskebäckskil
tel 0523-66 7"/ 38 fax 05:34:2805

infoébgullrruarsslrandse
'vvvxrvpizçzullmarsstrandse  

 





Fisl<ebäckskilsHafskuranstalt AB bygger för egen förvaltning på Kungliga vetenskaps

akademin mark, här är det absolut billigastatt bygga och dessa hyresrätter (27-55 m2) skall inte

belastas med tomtkostnader för att nå en hyresl<ostnad inkl uppvärmning 2750:--3450:-per

lägenhet.

Tomtkostnaden som erläggs tillVetenskapsal<ademindras från den totala tomt köpeskillingensom

kommunen erhåller.

Köpeskilling MMU åâäjmiljminujs kostnaden för förvärvet av tomtmarkfrån Kungliga vetenskap akademin. "'

Köpeskillingenbetalasdels med en kontantdel ,resterande köpeskillingallt eftersom fastigheterna

försäljs.

Energifrågan

Områdets uppvärmning och tappvarmvatten kommer att försörjas med fem decentraliserade

bergvärmeanläggningarintegrerade med solenergi.

H Kommunen finansieraroch står för genomförandet av eventuell ny anslutningsväg eller förbättringar

av den gamla.

Till kommunens bostadskö förmedlas 20 av 30 hyresrätter samt 30 % av samtliga övriga delar.

Samarbetspartner i projektet

bäckskilsHavskuranstalt AB:s del är Swedbank Östra Nordstan kontaktperson
Finansieringav Fiske

Jonas Olsson tel nr 0702-519902.

Grg Svensson Kontaktperson Gunnar Svensson tel nr 0704 445308.

Grg- Svensson finansierarsin del själva.

Rikstäckande mäklare Fastighetsbyrån i Lysekil kontaktperson Jörgen Hammargren tel. nr 0708

575183.

Det genomgående temat för hela projektet är att irfom hela bostads området möjliggöra för

människor att kunna växla upp och ner sitt boe de, allt eftersom förändrad familjebildoch ekonomi

samt säkerställda möjligheter för unga människ rjattzetablera sig i Lysekils kommun.

Lars Nilsson
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Anbudsformulär

För detta anbudsformulär ligger förfrågningsunderlag med bilagortill grund
daterade 11-06-23 avseende upphandling exploatering omr vid Kristinebergsvägen,
FiskebäckskilLysekils kommun.
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