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INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-03-02 

Dn r 2014/7 1 0 

Under våren 2014 har diskussioner förts mellan Sala kommun och företrädare 
för Bovieran AB, som hade önskemål om att förlänga optionsavtalet med ytterligare 
6 månader till och med 2015-02-10. Förlängning beviljades av kommunstyrelsen 
2015-05-08. Kommunstyrelsen beslöt även att uppföljning och utvärdering mellan 
Sala kommun och Bovieran AB skulle ske under januari månad 2015. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2015/41/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kommunchefen 

Kommunchef Jenny Nolhage samt planchef Lena Steffner föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att avvisa önskemålet från Bovieran AB om fullföljande av kontrakt undertecknat 
2012-08-10, samt 
att Sala kommun fortsätter diskutera med Bovieran AB om lämplig alternativ 
placering av Bovieran i Sala tätort. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att avvisa önskemålet från Bovieran AB om fullföljande av kontrakt undertecknat 
2012-08-10, samt 

m Sala kommun fortsätter diskutera med Bovieran AB om lämplig alternativ 
placering av Bovieran i Sala tätort. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

SALA KOMiViUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 -03- O 2 

Bovieran 

Bakgrund 

Redan 2009 visade Bovieran AB intresse för etablering i Sala. l augusti 2009 skrevs 
avtal om en tomt nära korsningen Silvermyntsgatan och Josefsdalsvägen. Våren 
2011 inleddes diskussioner om att Bovierans placering skulle förändras till 
Silvervallen istället. 

l augusti 2012 tecknades ett avtal mellan Sala kommun och bostadsföretaget 
Bovieran om byggnation av 48 lägenheter på Silvervallen. För att bo i Bovierans 
bostäder gäller att man är 55+. Köpekontraktet reglerade att Bovieran skulle ha ett 
beviljat bygglov inom två år från undertecknandet. Bilaga 2 är en exempelbild på 
exteriören för en Bovierafastighet. 

Våren 2014 fördes diskussioner mellan Sala kommun och företrädare för Bovieran. 
Bovieran hade önskemål om att få förlänga optionsavtalet med ytterligare 6 
månader till och med 2015-02-10. Man hade inte lyckats få tillräckligt antal 
intressenter för att kunna dra igång en byggnation men med en förlängning på 6 
månader såg Bovieran möjligheter till en kraftfullare marknadsföringsinsats. 
Förlängningen beviljades vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-05-08. 
Kommunstyrelsen beslöt även att uppföljning och utvärdering mellan Sala kommun 
och Bovieran skulle ske under januari månad 2015. 

I samband med diskussionerna mellan Sala kommun och Bovieran AB våren 2014 
diskuterades även andra lämpliga tomter i Sala för byggnation enligt Bovierans 
koncept. Företagets representanter besökte Sala och tittade på alternativa 
placeringar men var då inte intresserade. 

Nuläge 

Kontakt har tagits vid ett flertal tillfällen mellan kommunen och Bovieran sedan 
årsskiftet. Bovierans företrädare har frågat efter möjligheten att få optionsavtalet 
förlängt med ytterligare några månader då man mött ett ökat intresse men 
fortfarande saknades tillräckligt underlag för att fullfölja avtalet. 

Efter diskussioner med kommunstyrelsens ordförande och information vid 
kommunstyrelsens ledningsutskott har undertecknad meddelat Bovieran att 
kommunen inte är beredd att förlänga avtalet om Silvervallen men att vi gärna 
diskuterar andra lämpliga tomter för Bovieran. Detta innebär att avtalet upphörde 
2015-02-10. 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Förra veckan meddelade Anders Wimby, etableringsansvarig på Bovieran, att 
Bovierans styrelse skulle behandla projektet i Sala. Situationen nu är att 27 
förhandsavtal är tecknade av totalt 48 lägenheter. Bovierans styrelse sammanträdde 
torsdagen den 26/2 2015 och fattade då beslut om att de vill fullfölja avtalet från 
augusti 2012 och därmed snarast ansökan om bygglov. Skrivelsen från Bovieran har 
inkommit till Sala kommun idag den 2/3 2015, se bilaga 3. 

Bilaga 

Planchef Lena Steffner har sammanfattat arbetet med Östra kvarteren i ett pm, se 
bilaga 1. 

Underlag för beslut 

Bovieran AB har under många år aktivt visat intresse för etablering av sitt 
bostadskoncept i Sala. Det är av stort intresse för kommunen att medverka till ökat 
bostadsbyggande såväl i Sala som i andra delar av kommunen. 

Planprocessen kring Östra kvarteren har fortlöpt parallellt med Bovierans arbete. I 
samband med arbetet med ett plan program kommer en idetävling om arkitektur 
och stadsbyggnadskonst genomföras. Det som i bilaga 1 benämns som etapp 1 är 
mark i kommunens ägo. 

En etablering av Bovieran på Silvervallen på aktuell tomt kommer försvåra 
idetävlingen. ldetävlingen och hela projektet med planprogrammet betonar att ny 
bebyggelse i Östra kvarteren ska vara i samklang med småstadskaraktären i Salas 
centrum. 

Sala kommun välkomnar en etablering av Bovieran i Sala men inte på den tomt på 
Silvervallen som tidigare gällande avtal reglerat. Företaget är välkommet till 
förnyade kontakter för att diskutera andra lämpliga tomter i Sala. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslås avvisa Bovierans önskemål. 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

Att avvisa önskemålet från Bovieran AB om fullföljande av kontrakt 
undertecknat den 10/8 2012. 

jenny Nolhage 

Kommunchef 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnad 
Lena Steffner 

PM ÖSTRA KVARTEREN 

Bila ga l 1 (3) 
2015·01·12 

SALA KOrvllvluN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink, 2015 -03- O 2 

I samband med programarbete i en detaljplaneprocess genomför Sala stad en 
idetävling om arkitektur och stadsbyggnadskonst för området, Östra kvarteren, 
som består av Silvervallen och flera kvarter i anslutning till denna invid den 
centrala stadskärnan. Det område som utgör Etapp l är i kommunens ägo och kan 
fortsätta planeras med byggstart tidigast 2016. 
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l är störande &närboende. 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 SO 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

lena Steffner 
Enhetschef 

Samhällsbyggnad 
Planer ing och utveckl ing 

lena.steffner@sala.se 
Direkt: 0224-74732 1 



JItIlI SALA 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnad 
Planering och utveckling 

Tävlingsprogrammet är i enlighet med Sveriges Arkitekters regler för en inbjuden 
idetäviing. I tävlingen deltar tre, av arrangören valda, förslagsställare. Syftet med 
idetävlingen är att få fram och jämföra olika principer för kvartersindeJning, 
gatuutforrnning och hustyper i en omvandling av ett idrottsområde till en blandad 
småstad med bostäder och inslag av kontor, verksamheter och viss handel. I 
tävlingen ingår även några intilliggande kvarter som kan konuna att utvecklas i 
senare etapper beroende på markägares initiativ. 

Resultatet av tävlingen ska ligga till grund för fortsatt planarbete och föravtal 
kring markan visningar och exploateringsavtal. Planprogramarbetet enligt PBL 
(Plan och bygglagen) med ett remissförfarande och diskussioner med allmänheten 
kommer att pågå parallellt med idetävlingen. Informationen som ges i 
planprogranunet som bifogas tävlingsprogrammet beskriver förutsättningarna och 
inriktningen inför programsamrådet. 

Syftet med idetävlingen är att få fram ett önskat uttryck i gestaltningen som ska 
vara en naturlig förlängning av riksintresset Sala. Den nya stadsdelen Östra 
kvartren ska annonsera Sala tätort vid östra infarten. Projektets förslag till 
utformning och användning ska vara i samklang med småstadskaraktären i Salas 
centrum med bebyggelse i två till tre våningar. Lokaler i bottenvåningar ska 
finnas i vissa föreslagna lägen. Projektets förhållande till stadskärnan är 
avgörande. Området ska annonsera Sala stad som en småstad i den nordiska 
byggnadstraditionen i form, material och färg. 

Den nya stadsdelen ska fungera i Etapp l för drygt 400 personer att bo i en 
trivsam, trygg och spännande miljö som även innehåller arbetsplatser som kontor 
och handel. Plats för en förskola ska finnas. Omsorg om människors möjligheter 
att röra sig till fots och på cykel samt bil ska tydliggöras i förslaget. Naturliga 
mötesplatser ska finnas i området både på allmän plats och på kvartersmark. 
Området ska fungera som en blandad småstad med boende i olika former, service 
i bottenvåningar. Hömlägen ska särskilt hanteras. Plats för förskola ska finnas 
inom området. En park med plats för rekreation, vila, spontanidrott och lek ska 
finnas i anslutning till den befintliga entreportiken till Silvervallen. 

Sala kommun har rådighet över den mark som ägs av kommunen i Etapp l. 
Kommunen har för avsikt att fortsätta planarbetet för sitt område och beräknar en 
byggstart när planen vunnit laga kraft, vilket kan ske tidigast våren 2016. Övriga 
delar av tävlingsområdet är beroende av privata fastighetsägares och kommunala 
bolags initiativ. 

I en skissmässig exploateringskalkyl för Östra kvarteren bedöms att kostnader för 
investeringar i gator och park samt i övrig för projektets genomförande nödvändig 
teknisk infrastruktur kan hanteras inom projektet i etapp l. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnad 
Planering och utveckling 

Resultatet av idetävlingen kommer att betraktas som en väl utvecklad 
programskiss som ska fortsätta bearbetas i den följande detaljplanprocessen. De 
värden som tävlingen skapat ska tillvaratas och utvecklas i 
detalj plane bestämmelser som garanterar kvalitet på arkitektur och 
stadsbyggnadskonst. Den del som Sala kommun har egen rådighet över kan ha en 
lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör byggstart tidigast våren 2016. 

På ett flertal punkter kommer det at! vara problematiskt att infoga konceptet för 
Bovieran i den tänkta småstadskaraktären. 
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Bovieran 

Betr. Del av fastighet Kristina,l:11 (Silvervallen) 

Bil aga 3 

SALA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Jenny Nolhage 

Box 304 

733 2S SALA 

Ink. 2015 -03- O 2 
Dlar/enr 
.~ILf 

Intresset för Bovierans projekt på Silvervallen har den senaste tiden ökat markant. 27 

förhandsavtal är redan tecknade och trots ovisshet om projektets genomförande har 

kunderna har betalat in 10 % av insatsen vilket motsvarar 100 000 - 180 000 kr beroende på 

lägenhet/stor/ek. Utöver dessa avtal finns 7 reservationer. 

Mot bakgrund av detta önskar vi fullfölja köpekontraktet undertecknat denlO/ 8 -12 och 

snarast inlämna ansökan om bygglov. 

För Bovieran AB den 27/2 2015 

VD 

www.bovier an.se 
Bovieran AB 


