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Dnr 2018/001661 -250 

Samarbetsavtal - Exploatering Grönhögen 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB och Mörbylånga kommun utför förarbeten samt 

ansöker om planändring i Grönhögens samhälle för att genomföra en 

samexploatering för bland annat bostäder. 

Bengt Johansson, mark och exploateringschef och Emmy Thidell, ingenjör 

föredrar ärendet.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 november 2018. 

Samarbetsavtal, daterat den 8 november 2018.     

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Samarbetsavtalet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar samarbetsavtalet.     

_____ 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
Mark & Exploatering 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-11-13 
Dnr 

2018/001661-250  

  

 

Samarbetsavtal - Exploatering Grönhögen 

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB och Mörbylånga kommun utför förarbeten samt 

ansöker om planändring i Grönhögens samhälle för att genomföra en 

samexploatering för bland annat bostäder.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 november 2018. 

Samarbetsavtal, daterat den 8 november 2018.   

Överväganden 

I Grönhögens samhälle finns idag efterfrågan på byggklara tomter. I orten 

finns möjligheten att få fullgod teknisk service för bostäder, och även ifall 

området idag till stor del befolkas av sommarboende kan dessa på sikt bli 

fast boende. Att nya tomter och bostäder tillkommer skulle öka 

förutsättningarna för fler fast boende då nya bostäder bättre kan förberedas 

för året-runt-boende jämfört med äldre, befintlig bebyggelse, som till viss del 

är sommarstugor. 

Kommunen avser att tillföra området med byggklara tomter för 

villabebyggelse, och Mörbylånga Bostads AB avser att bebygga området 

med flerbostadshus och/eller rad-/par-/kedjehus. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar perspektiven folkhälsa och trygghet.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Samarbetsavtalet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar samarbetsavtalet.   

Bengt Johansson 

Mark- och exploateringschef 

Emmy Thidell 

Mark- och exploateringsingenjör  

Fattat beslut expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB 

Verksamhetsstöd – Mark och 

exploatering 

"[Förvaltningschefens titel]"  

Emmy Thidell 

Mark- och exploateringsingenjör 

Fattat beslut expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 










