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Markanvisning för bostäder vid Morängatan i Bagaregården

Förslag till beslut
1. Svenska Hus får under två år en avgiftsfri markanvisning för bostäder vid
Morängatan
Ärende och bakgrund
Inom stadsdelen Bagaregården, ca 3 km öster om centrala Göteborg, ligger ett möjligt
förtätningsområde utmed Morängatan. Just nu pågår en detaljplaneprocess för området.
Detaljplanen, som befinner sig i samrådsskedet, möjliggör ett flerbostadshus i
v-formation. Höjden på bebyggelsen spänner från 3-5 våningar och ska anpassas till
befintlig bebyggelse i skala och form. Byggnaden ska ges möjlighet att inrymma
bostäder, bostadsanknuten verksamhet och handel i delar av bottenplan. Planläggningen
har skett med anledning av att främst möjliggöra boende med särskild service, så kallad
BMSS. Åtta till tolv lägenheter, motsvarande en BTA om ca 800-1200 kvm, kommer
därav att avsättas och planeras för BMSS varför projektet förutsätter ett nära samarbete
med lokalförvaltningen i Göteborg.
Markanvisningen
Allmänt
Markanvisningen avser preliminärt ca 25 lägenheter i ett flerbostadshus. Inriktningen
om boende med särskild service har varit styrande för planeringen och den lösning som
illustrerats i samrådsskedet visar att olika verksamheter kommer att överlappa varandra.
Föreslagen byggherre förutsätts medverka i det fortsatta planarbetet med syfte att skapa
en god helhetslösning.
Upplåtelseformer mm
Inriktningen om att en del av de ca 25 lägenheterna ska vara för boende med särskild
service har föranlett att upplåtelseformen bör vara hyresrätt.
Ekologi
Fastighetsnämndens program för miljöanpassat byggande från 2009 ska tillämpas.
Samtliga aktuella intressenter bedöms ha förmågan att nå målen i detta program.
Val av intressenter
De intressenter som lämnat in skriftlig intresseanmälan för markanvisningen är:
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•
•
•

Jålab Bygg AB
Sefa AB
Svenska Hus

Fastighetskontoret föreslår att markanvisning lämnas till:
•

Svenska Hus

Svenska Hus startades i Göteborg 1992 och har haft sitt nuvarande namn sedan 1996.
Företaget, med huvudkontor i Göteborg, har idag verksamhet och fastigheter i samtliga
tre storstadsregioner i Sverige. Företaget är inriktat på att utveckla och förvalta
bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter och industrifastigheter. Företaget utvecklar
även bostadsrättsprojekt.
Fastighetskontoret gör bedömningen att Svenska Hus har en gedigen erfarenhet av
förvaltning samt den erfarenhet, stabilitet och långsiktighet i affärsinriktningen som gör
att företaget ska få markanvisningen vid Morängatan med ovan angivna inriktning. Om
nämnden beslutar enligt kontorets förslag blir anvisningen den andra som företaget får i
Göteborg. Svenska Hus har sedan tidigare fått markanvisning vid Rambergsvallen
tillsammans med flera andra byggherrar.
Sammanfattande bedömning
Fastighetskontoret föreslår att Svenska Hus får markanvisning för byggande utmed
Morängatan. Markanvisningen till Svenska Hus avser ca 25 hyresrätter varav delar av
produktionen ska vara för boende med särskild service.

Martin Öbo
Bitr.direktör

Lena Lundblad
Avdelningschef

Bilagor
1. Översiktskarta
2. Samrådskarta.
Komplett samrådshandling finns tillgänglig på
http://www.goteborg.se/byggabo

Protokollsutdrag till
Svenska Hus
Serdar Erkan
Box 2178
403 13 Göteborg
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