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Överlåtelse samt förlängning av köpekontrakt 

Beskrivning av ärendet 

Tidigare köpekontrakt tecknat mellan Mörbylånga kommun och Kärnhem 

Bostadsproduktion AB förlängs avseende villkor om tillträde samt överlåts 

till annan part.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 november 2018. 

Överenskommelse om förlängning och överlåtelse, daterad den 26 november 

2018. 

Begäran om överlåtelse av köpekontrakt, erhållen via e-post den 26 

november 2018. 

Förslag till nybyggnation och tidplan, erhållet via e-post den 20 november 

2018. 

Underlag för förlängning av köpekontrakt, erhållet via e-post den 8 oktober 

2018. 

Köpekontrakt, daterat den 8 september 2018.    

Överväganden 

Mörbylånga kommun och Kärnhem Bostadsproduktion AB har tidigare 

tecknat ett köpekontrakt för byggande av bostäder på HållBar plats i 

Färjestaden. Kärnhem har under 2018 genomfört en säljkampanj för 

radhusbebyggelse för området, men fick inte tillräckligt med bokningar för 

att kunna starta projektet. Kärnhem vill förlänga köpekontraktet avseende 

tidpunkt för tillträde, och samtidigt överlåta det till OBOS Mark AB. Båda 

företagen är en del av den stora OBOS-koncernen. 

OBOS planerar att uppföra marklägenheter i ett plan i bostadsrättsform, med 

planerad säljstart under våren 2019. 

Behovet av bostäder i Färjestaden är stort och ovanstående är ett bra 

komplement till övriga som byggs/planeras på HållBar plats. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar perspektiven folkhälsa och trygghet på ett 

positivt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Förlängning samt överlåtelse av Köpekontraktet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar överenskommelsen.    



Mörbylånga kommun 
Datum 

2018-11-27 
Dnr 

2017/000753-253  
Sida 

2(2) 
 

 

Bengt Johansson 

Mark- och exploateringschef 

Emmy Thidell 

Mark- och exploateringsingenjör 

Fattat beslut expedieras till: 

Mark & Exploatering 

OBOS Sverige AB, Johan Nilsson, Storgatan 74, 352 46 Växjö 

Kärnhem Bostadsproduktion AB, Box 217, 351 05 Växjö 
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Förlängning och överlåtelse av Köpekontrakt 

Kärnhem Bostadsproduktion AB (OBOS Kärnhem AB) har via e-brev, den 

2018-10-08 sökt förlängning avseende villkor om tillträde, i mellan parterna 

tidigare tecknat Köpekontrakt, dnr: 2017/000753, avseende kommunens 

fastighet Björnhovda 25:436 (tidigare del av Björnhovda 25:2), i Färjestaden 

(Hållbar plats). Senaste dag för tillträde är den 2018-11-27. 

Härmed förlänger Mörbylånga kommun senaste dag för tillträde till 

avtalstidens utgång, d.v.s. 2019-11-27. 

OBOS Mark AB (556070-7464), har via e-brev, den 2018-11-26 ansökt om 

att ovan nämnda Köpekontrakt, dnr: 2017/000753 överlåts från OBOS 

Kärnhem till OBOS Mark AB, Stationsvägen 6, 570 13 Myresjö. 

Härmed godkänner Mörbylånga överlåtelsen. Tidpunkt för överlåtelsen är då 

Kommunstyrelsens beslut vunnit laga kraft och överenskommelsen är 

undertecknad av alla parter. 

 

Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar varav parterna tagit varsitt. 

 

Mörbylånga den                       den 

 

För Mörbylånga kommun  För OBOS Mark AB 
 

 

.............................................. ............................................. 

Henrik Yngvesson   

Kommunstyrelsens ordförande Namnförtydligande 
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Ann Willsund  Överlåtelsen godkänns: 

Kommundirektör 

                   den   

   För OBOS Kärnhem AB 
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   Namnförtydligande 




