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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

\ZF:s 

Dnr 2013/326 

Optionsavtal Seniorvillan; fastigheterna Lodjuret l, 2, 8 och 9, 
Ängshagen 

INLEDNING 
Förslag om uppdrag till planering-och utvecklingsenheten att genom ändring av 
detaljplanen upphäva egenskaps bestämmelsen, som säger att endast friliggande hus 
får uppföras samt upprätta optionsavtal för fastigheterna Lodjuret 1, 2, 8 och 9, 
Ängshagen, att gälla till och med 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/191/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 
Ledningsutskottets beslut 2013-09-03, § 206 

Anders Dahlberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra tili kommunstyrelsen att genom ändring av detaljplan upphäva 
egenskapsbestämmelsen som säger att endast friliggande hus får uppföras, 
att upprätta optionsavtal med Seniorer Hus & Hem SHH AB, för fastigheterna 
Lodjuret 1, 2, 8 och 9, till och med 31 december 2014, samt 
att optionsavtal tecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att genom ändring av detaljplan upphäva 
egenskapsbestämmelsen som säger att endast friliggande hus får uppföras, 

att upprätta optionsavtal med Seniorer Hus & Hem SHH AB, för fastigheterna 
Lodjuret 1, 2, 8 och 9, till och med 31 december 2014, samt 

att optionsavtal tecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

15 (30) 



Bilaga KS 2013/191/1 

KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

2013-08-23 Dm. 

Kommunstyrelsen 

Optionsavtal Seniorvillan 

Seniorvillan har med sitt boendekoncept som riktar sig till de något äldre visat 
intresse for Ängshagen. Förslag tilllämplig placering är fastigheterna Lodjuret 
l, 2, 8 och 9 som gränsar mot salabostäders område. Se bilaga l. 
Byggnaden är i ett plan och utfört som ett parhus med en boendeyta på 
ca. 90 kvm per lägenhet. Se bilaga 2. 

Optionsavtalet är ett verktyg for Seniorvillan att tidigt i processen kunna gå ut 
och undersöka intresset for deras koncept i Sala. 
Tomtema sälj s i enlighet med praxis till nuvarande taxeringsvärde men med 
skillnad att det finns två köpare på varje fastighet. Var och en köper 
"del av" Lodjuret l osv. for motsvarande halva taxeringsvärdet. 
Nuvarande detaljplan medger enbart friliggande hus så det krävs även beslut 
om planuppdrag for att upphäva egenskapsbestämmelsen som säger att endast 
friliggande hus får upp fOras. 
För att möjliggöra parhuskonceptet krävs avstyckning som bekostas av köpa
ren. Extra V A anslutningspunkt bekostas av köpare och upprättas av kommu
nen efterhand. 

Om Seniorvillan inte bygger ett visningshus så utgår ett vite på 50 000 kronor. 

Sedan kommunen gjorde detaljplanen har beslut tagits att sänka Sala kommuns 
platsspecifika riktvärden på bly från 550mg/kg till Il O mg/kg så att ev. sane
ring av icke hårdgjorda ytor ombesöJjs och bekostas av kommunen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar: 

att att uppdra till Planering och utveckling att genom ändring av detaljplan 
upphäva egenskapsbestämmelsen som säger att endast friliggande hus 
får uppföras. 

att upprätta optionsavtal med Seniorer Hus & Hem SHH AB, org. m. 
556728-4350 for fastigheterna Lodjuret l, 2, 8 och 9 t.o.m. 2014. 

att optionsavtal tecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering & Utveckling 

Anders Dahlberg 
Markingenjör/tf enhetschef 
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Sentorvillor.se 
Miljövänligt boende 
för Seniorer 

Seniorvillor har skapats av Seniorer för 
Seniorer och är et! företag som 
specialiserat sig på marknäxa, bekvämt 
och tryggt boende. 

Öppnen planlösningen som ger rymd och 
bekväm tillgång till de utr}'mmen och 
funktioner som man har Ilehuv av såsmn 
kök, bad· & tvättrum och övriga rum. 

Samverkan sker med kommuner och dess 
Hemtjänst. Seniorvillor verkar aktivt fiir att 
kompletterande servite kan ske genom 
hushållsnära tjänster "Rutavdrag" 

VåraHus 
Boendeytan är 90.0 kvm och med 
inglasad uteplats· under samma tak 
a 14 kvm . blir den disponibla 
"boendeytan" 104 kvm. 

Från vardagsrummet kommer man direkt 
ut till uteplatsen. 
Självklart är entren lättillgänglig och under 
tak. 

R~·mligl isolerat garage med 
eldtiven garageport 

I det isolerade förrådet - 9,4 kvm· finns 
plats för arbetsbänk m.m. 

Kiik. ca .H).S m~ 
Vardags-rum, \:a 31 m~ 
so ... ru:m l. ca 12:,9 mz. 
S0..'1"UD12, ~a 12,1 m:s: 
Ha:U, c~ 9,3 m"' 
Badrum/tvatt, {il a:,::: m~ 
Cåstt03lt~u., ca 1,5 rii" 
Ktadkarnmare, t<~~ ll m10 

B;•ggnadst}-p: l plan 
Gf1Jnd;: rt_aHa Pil ffi:(lr'li: 
Stonune: "Trä 
fasad~ Ståcnde altliggande träpanel alL pUtS. 
Takbcldädna:d.: Retongparmor 
fönster: 3-gl~$, 91uminium 'klMd utsida 

ULOpla<S< rnghlsad 
Toint: Friköpt, tamt anJag:rl: med groäs:matta 
Pianor alt. asf~lt till gar~e O<:Jr entre 
Gti!t$ på_ övriga }'tOrr 
Garage Jsolerat <:a 25Ji mi". 
Hinåd isolc:r.n 9,4 m 7 

Villorna är miljöanpassade 
Seniorvillor är byggda för ett bra inomhusklimat och 
låg energianvändning. Kosmad för uppvärmning och 

varmvatten är endast ca 6000:· per är. 

Energisnålt 
Endast ca 1750:-/män i driftskostnader. 

Boendekostnaden från ca 5 500 kr/mån ink l. 
driftskostnad och egen kontantinsats av 500 000 kr. 

Enligt J!!meidge J,mu<~ti lm~ 


