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Förlängning av optionsavtal för Bovieran 
Bostadsföretaget Bovieran tecknade avtal sommaren 2012 om byggnation av 48 
lägenheter på Silvervallen. Köpekontraktet reglerar att Bovieran skall ha ett beviljat 
bygglov inom två år från undertecknandet Då kommunen tecknade avtalet 2012-
08-10 räknas två år från detta datum. 

Bovierans koncept beskrivs med företagets egna ord enligt följande: "En Bovieran
bostadsrättsförening består av 48lägenheter. Lägenheterna fördelar sig på tre hus 
som ligger kring den stora inglasade vinterträdgården. Husen har tre våningar och 
varje våning nås med hiss. Alla lägenheter har skyddad ingång från vinterträdgården 
och bor du i en lägenhet i markplan har du en egen uteplats på den fria utsidan. Väljer 
du hellre att bo på plan två eller tre har du en stor balkong att sitta på mot utsidan. 
Alla lägenheter har väl tilltagen takhöjd och generösa fönster vilket gör att bostaden 
präglas av ljus och rymd. På markplan och plan två är takhöjden 2,5 m. På översta 
våningen, plan 3, förstärks dessutom intrycket av ljus och rymdytterliga re. Här går 
takhöjden från 2,5 m till som högst 3,4 m. l badrum är takhöjden lägre på grund av 
innertak." 

Under tidigt skede hade Bovieran en tillströmning av intresserade 
bostadsrättsköpare. Trots inledningsvis aktiv marknadsföring nådde man aldrig upp 
till nödvändig nivå för att starta byggnation. Antalet intresserade har vartefter 
minskat. 

För hela Östra Kvarteren pågår ett arbete med att ta fram ett planpro gram. För Sala 
kommun är det viktigt att skapa möjligheter till bostadsbyggande med centralt läge. 
Planprogrammet är första skedet i detaljplaneprocesserna för Östra Kvarteren och 
syftar till att öppna upp området för flera exploatörer. 

Under vintern 2013/2014 har kommunledningen haft flera kontakter med 
Bovierans ledning. Kontakterna resulterade i ett möte mellan kommunledning och 
Bovierans ledning i mars 2014 då situationen diskuterades och eventuellt 
alternativa placeringar prövades. 

l mitten på april återkom Bovieran med önskemål om att få ett års förlängning av 
befintligt avtal om byggnation på Silvervallen. Bakgrunden är att Bovieran under 
senaste tiden tecknat nya intresseavtal med kunder och att man nu bedömer att det 
finns en realistisk möjlighet att fullfölja köpekontraktet. Men för att kunna gå in i en 
mer intensiv marknadsföring önskar man förlängningen av befintligt avtal med 
ytterligare ett år. l dagsläget har Bovieran ej lämnat in någon bygglovsansökan till 
Sala kommun. 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att förlänga befintligt avtal med ytterligare sex månader, till och med 2015-02-10 

att uppföljning och utvärdering sker tillsammans med Bovieran under januari 2015 
för att bedöma behovet av ev. ytterligare förlängning av avtalet 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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