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Kommunstyrelsen 

 Optionsavtal Seniorvillan 

Seniorvillan har ansökt om att optionsavtalet som finns idag på fastigheterna 
Lodjuret 1, 2, 8 och 9 på Ängshagen överförs till Mälarvillan AB. Se bilaga 1. 

Det ursprungliga avtalet mellan kommunen och Seniorvillan löpte fr.o.m.  
28/11-2013 -- 31/12-2014 med krav på visningshus eller vite på 50 tkr.  
KS tog beslut 7/5-2015 att avtalet skulle förlängas tom 31/12-2015 med  
oförändrade villkor. 

Seniorvillan ansökte före årsskiftet att nuvarande avtal skulle överföras till 
Mälarvillan AB. I praktiken så är avtalsperioden slut med ett krav på 50 tkr i 
vite eller att visningshus ska byggas. 

Ska ansökan om överföring av avtalet godkännas utan krav på Seniorvillan så 
borde det rimligtvis medföra att samma rättigheter och skyldigheter överförs på 
Mälarvillan AB. 

Mälarvillan AB har tidigare i detta projekt varit den samarbetspartner som 
bygger husen så de är väl insatta i projektet. 

Ett tydligt genomförande bör vara ett rimligt krav för att gå vidare denna gång, 
då ett stort intresse finns på dessa sista kommunala tomter som finns kvar inom 
tätorten som även lämpar sig för friliggande småhus. 

Mälarvillan AB har idag enligt egen uppgift köpare till del av Lodjuret 9 samt 
begärt att själva gå in och förvärva den andra delen av samma fastighet som 
sedan ska avstyckas. 

Överföringen av optionsavtalet bör villkoras med att köpekontrakt skrivs före 
2016-03-31 på någon av optionsfastigheterna och bindande köpekontrakt 
skrivs med Mälarvillan AB eller med privat köpare på hela eller del av options-
fastigheterna samt att grundläggning påbörjas före 2016-06-30. 

Övriga förutsättningar är lika med ett samarbete tillsammans med  
Seniorvillan som riktar sig till de något äldre. 
Byggnaden är i ett plan och utfört som ett parhus med en boendeyta på 
ca. 90 kvm per lägenhet. Se bilaga 2.  

Tomterna säljs i enlighet med politiskt beslut till taxeringsvärde men med 
skillnad att det finns två köpare på varje fastighet. Var och en köper 
”del av” Lodjuret 9 osv. för motsvarande halva taxeringsvärdet.  



För att möjliggöra parhuskonceptet krävs avstyckning som bekostas av köpa-
ren. Extra VA anslutningspunkt bekostas av köpare och upprättas av kommu-
nen efterhand. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunstyrelsen beslutar: 

att  överlåta och förlänga optionsavtalet mellan Sala kommun och Seniorer Hus 
och Hem SHH AB till Mälarvillan AB, org. nr. 556653-8343 med en  
avtalsperiod tom. 2016-12-31, med ej rätt till förlängning. Avtalet avser  
fastigheterna Lodjuret 1, 2, 8 och 9, ursprungligen undertecknat 2013-11-28 
under förutsättning. 

att  Mälarvillan AB förvärvar en fastighet på optionsområdet före 2016-03-31 i 
egen regi eller tillsammans med kund. 

att  Mälarvillan AB påbörjar grundläggning före 2016-06-30. 

att  om ej de resterande fastigheterna förvärvats av Mälarvillan AB i egen regi 
eller tillsammans med kund 2016-12-31 återgår de ej försålda fastigheterna till 
Sala kommun att försäljas via tomtkön. 
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