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Försäljning av fastigheten Lund Skymningen 3 till
Siegel Architecture AB
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljning av
fastigheten Lund Skymningen 3 till Siegel Architecture AB, org
nr 556815-3687 för en köpeskilling om 5 280 000 kronor och
på de villkor som framgår av ärendet i föreliggande förslag till
köpekontrakt och arrendeavtal.

Sammanfattning
Den sista osålda byggrätten i kvarteret Skymningen föreslås direktanvisas och försäljas till Siegel Architecture AB. Skymningen 3 har en
byggrätt om cirka 1 000 kvadratmeter BTA (bruttoarea).
Förslag på köpekontrakt och arrendeavtal som anger villkoren för att
förvärva fastigheten har nu upprättats med Siegel Architecture AB.
Siegel Architecture AB planerar att uppföra bostadsrätter på
fastigheten och köpeskillingen är satt till 5 280 000 kronor.

Underlag för beslutet





Tekniska förvaltningen tjänsteskrivelse, 2022-03-22
Förslag på arrendeavtal och köpekontrakt
Kommunstyrelsens arbetsutskott/Strategisk
samhällsplanering § 14, 2022-03-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott/Strategisk
samhällsplanering § 65, 2021-11-15

Ärendet
Större delen av bostadsbebyggelsen i Södra Brunnshög är nu uppförd och nu bor drygt tusen personer i området. Det är en boplats
och en byggarbetsplats. Det finns fortfarande två osålda bostadsbyggrätter i området, en av dem är Skymningen 3. Marken är byggklar och det finns en gällande detaljplan.
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Skymningen 3, blåmarkerad, är den sista icke-anvisade byggrätten i kvarteret
Skymningen.

Skymningen 3 är en så kallad påbyggnadsbyggrätt på parkeringshuset Auroras baksida. Den är enkelsidig och omfattar endast 1 000
kvadratmeter BTA för bostadsändamål. Flera intressenter har skissat
på tomten, men den senaste drog tillbaka sitt förslag i ett sent skede.
Siegel Architecture AB har anmält intresse för att förvärva
Skymningen 3 för att där bygga ett konceptboende med ett gemensamt musikrum i bottenvåningen och kallas ”Garagerock”. Det ska
ljudisoleras, men kunna samla de boende kring ett gemensamt
musikintresse. Byggaktören har ett pågående samarbete med
Rockskolan som håller lektioner i en liknade musiklokal i Malmö mot
att de erbjuder gratis lektioner till de boende. Bostäderna blir små,
men får terrasser och speciallösningar för cykelmeckande, odling och
samvaro, så att de erbjuder kvaliteter som ”mini-villor”.
Frågan om försäljning av Gryningen 3 till Siegel Architecture har
behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering vid två möten. Vid det första mötet presenterades en
intresseanmälan som erbjöd Lunds kommun att bygga ett antal stora
hyreslägenheter i ett klimatneutralt hus om företaget fick förvärva
fastigheten. Utskottet fann förslaget intressant och beslutade att
föreslå teknisk nämnd att ge markanvisning och senare genomföra
en försäljning. När Siegel Architecture sedan började utveckla
projektet tornade problemen upp sig. Det visade sig vara omöjligt att
få extern finansiering till ett så litet byggprojekt med hyresrätter,
1000 kvm bruttoarea. Risken ansågs för stor. I detta läge föreslog
företaget ett annat projekt; små bostadsrätter med småhuskvaliteter,
ett gemensamt ljudisolerat musikrum och koldioxidneutralitet. Efter
en förnyad behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk
samhällsplanering beslutade arbetsutskottet att acceptera
förändringarna och att stå fast vid att föreslå teknisk nämnd att ge
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Siegel Architecture en markanvisning nu och senare försäljning, efter
beslut i kommunstyrelsen.

Föredragning
Det är angeläget att slutföra byggandet inom kvarteret Skymningen
för att ge de inflyttade en god boendemiljö utan långvarigt störande
från byggarbetsplatser i närmiljön.

Byggrätten ligger mitt i kvarteret Skymningen.

Företaget Siegel Architecture AB står bakom flera mycket intressanta
projekt, bland annat grannhuset, Det goda vattnet, i Brunnshög. Flera
av företagets projekt har belönats med priser. Det finns anledning att
förmoda att företaget kan bidra med ännu ett arkitektoniskt högklassigt projekt i kvarteret Skymningen. Den föreslagna gemensamma musiklokalen kan överbrygga sociala hinder och bli ett tillskott i Brunnshögs kulturutbud. Företaget har redan testat lösningen
i Norra Sorgenfri i Malmö och bland annat ges musikundervisning
dagtid i lokalen. På kvällar och helger används lokalen till fritt
musicerande.
De små bostäderna kan upplåtas till en bred grupp av musikintresserade och ensamboende, till exempel studenter, men också
äldre.
De tänkta ”eget-hus-kvaliteterna” är möjligen svårare att skapa, men
det kan ge Brunnshög ett tillskott av annorlunda, små bostäder.
Tekniska förvaltningen bedömer att Siegel Architecture AB har goda
förutsättningar att lyckas med en snabb byggstart, eftersom de är
partners i byggandet på grannfastigheten, Skymningen 2, i samarbete med Paulsson fastigheter. Det innebär att företaget har god
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kännedom om förutsättningarna på platsen, detaljplanen och
processen.
Därför föreslås en försäljning av Skymningen 3 med tecknande av
arrende- och köpeavtal.
Enligt beslut i tekniska nämnden i november 2021 ska det vid varje
upplåtelse av fastighet, framgå vilken jordbruksklass marken har.
Enligt den åkermarksklassificering som lantbruksstyrelsen
publicerade 1971 har det aktuella området klass 9. Den nu gällande
detaljplanen, antagen 2014-05-22, anger markanvändningen
”Bostäder”.

Beredning
Ärendet har beretts av Brunnshögsprojektet, tekniska förvaltningen
och av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendet har genomgått en inriktningsförändring sedan första
förslaget inkom till Brunnshögsprojektet. Med anledning av detta har
ärendet beretts vid två olika tillfällen av kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Barnets bästa
Under planprocessen har hänsyn tagits till barn och ungas intressen,
behov och situation i enlighet med barnkonventionen.
De föreslagna bostäderna är troligtvis för små för att rymma barnfamiljer. Men musikrummet kommer troligen att kunna berika
kulturutbudet i Brunnshög, vilket ger barnen en mer upplevelserik
miljö.

Ekonomiska konsekvenser
Försäljningen av fastigheten Skymningen 3 till Siegel Architecture AB
innebär en intäkt om 5 280 000 kronor för kommunen som bidrar till
kostnaderna för utförandet av allmänna anläggningar samt ett
spårvägsbidrag om 300 kronor/kvadratmeter BTA.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Anita Wallin
Exploateringschef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
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