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ANBUD GÄRDESVÄGEN, VALLENTUNA 
 
Bällstaudde Bostadsutveckling AB har härmed nöjet att inkomma med anbud på 
markansvisning avseende byggrätter, Gärdesvägen Vallentuna. 
 
Pris: 
6 100 kr/kvm BTA för bostadsrätter och lokal i Brf, inklusive gatukostnader och 
exploateringsbidrag. Totalt ca 5 770 kvm ljus BTA 
5 100 kr/kvm BTA för hyresrätter och lokaler, inklusive gatukostnader och 
exploateringsbidrag. Totalt ca 1 596 kvm ljus BTA 
Total ljus BTA: ca 7 366 kvm 
 
 
Byggherre: Bällstaudde Bostadsutveckling AB, org.nr. 559048-5610 
Adress: Strandvägen 5B,  114 51 STOCKHOLM 
Kontaktpersoner:  
Jörgen Olofsson, tel. 070-968 16 65, jorgenolofssonfastigheter@gmail.com 
Göran Reierstam, tel. 070-329 71 54, göran@reierstam.se 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Förslaget innefattar följande; 
 
Bostadsrätter: 71 lgh, ca 4 615 kvm BOA 
Avgift: 650-700 kr/kvm/år 
Pris: ca 38-42 000 kr/kvm 
 
Hyresrätter: 22 lgh, ca 1 134 kvm BOA 
Hyra: presumtionshyra 1 850-1 900 kr/kvm/år för en normallägenhet, 75 kvm 
12 lägenheter är tänkta som trygghets- alternativt serviceboende beroende på efterfrågan 
 
Lokaler: ca 322 kvm  
 
P-platser i p-hus: ca 74 st 
 
Vår ambition är att snarast starta planprocessen så genomförandet kan starta under 2017 
med en inflyttning under 2018-2019. 
 
 
 
 
Vi hoppas vårt anbud är intressant för er och ser fram mot att få vara med och utveckla de 
centrala delarna av Vallentuna. 
 
 
Stockholm 2016-02-01 
Bällstaudde Bostadsutveckling AB 
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Bällsta Udde Bostadsutveckling AB



markanvisning Gärdesvägen; presentation

Presentation av Bällstaudde Bostadsutveckling AB
Bällstaudde Bostadsutveckling AB är ett samarbete i bolagsform mellan företaget som startades av familjen Odell i Vallentuna 1959 och Landsort Care AB 4, ett fastighetsbolag som tillsammans med Landsort Care 
bolagen 1-3 har ett betydande innehav- och utveckling av fastigheter runt om i Sverige. Bällstaudde Fastigheter AB ägs idag av Mats och Elisabeth Odell genom Bällstaudde Förvaltning AB och Jörgen Olofsson 
Fastigheter AB.
Ägarna till det ursprungliga moderbolaget har bedrivit och utvecklat omsorgsverksamhet i bl a Vallentuna i ca 50 år. Bolaget har som ägare utvecklat Vallbostrandsområdet genom att anordna en arkitekttävling 
som låg till grund för den nya detaljplanen som genomfördes i början av 2000-talet. I Vallentuna centrum byggde bolaget 1992 Alléhuset, som förvaltades till 2015. Även ett antal gruppbostäder har byggts på 
Vallbostrandsområdet och på Bällstaberg tillsammans med Järntorget och JM. Företaget har även förvaltat hyresrätter i Katrineholm i 15 år. Bällstaudde Fastigheter AB bygger som delägare i Functional Facilities AB 
förskolor som hyrs ut till Friluftsfrämjandets I Ur och Skur förskolor, fn på sex platser i landet.

Landsort Care 4 AB, ”LC4”, är ett fastighetsbolag som investerar i bostadsfastigheter, inte sällan i fastigheter med samhällsaktörer (skola, vård, omsorg) som hyresgäster. 
LC4 har föregåtts av 3 LC-bolag, alla med samma struktur: en ledningsgrupp bestående av Carl Hirsh, Niclas Sontagh, Bosse Sandberg och Claes Bergmark och med en krets investerare, som varierat något över 
tiden. Nuvarande huvudinvesterare är SEB Pensionsstiftelse, Stiftelsen Stockholms Sjukhem samt Åke Wibergs Forskningsstiftelse, Svenska stiftelser, pensionsfonder och välrenommerade privatpersoner.
Det första LC-bolaget grundades 2005 och LC4 är det senaste bildade. 
Det första förvärvet utgjordes av ett större bostadsbestånd från kommunala Tunabyggen, i konkurrens med väletablerade aktörer, blev LCAB tredje största bostadsfastighetsägare i Borlänge. Ett omfattande inre 
och yttre upprustningsarbete genomfördes.
Därefter har LC-bolagen förvärvat fastigheter inom vård, skola och bostad. LC3 är för närvarande involverat i utveckling av ca 3 000 kvm bostäder i Nacka och 5 000 kvm bostäder i Örebro.
Bolagen har hittills investerat totalt ca 1,2 miljarder. LC4 har en förvaltningshorisont på ca 10 år.

Organisation
Organisationen äger rum genom samarbetspartners med stöd av projekt- och genomförandeorganisationen i systerbolaget Functional Facilities AB med huvudkontor i Stockholm.
Bolaget kommer vid markanvisning efter förhandlingar med kommunen handla upp de aktuella entreprenaderna.  
Jörgen Olofsson kommer att vara projektledare. Jörgen har en gedigen erfarenhet som ansvarig för förvaltning av bostäder och kommersiella fastigheter, projektutveckling, stadsutveckling, inkl. detaljplaner. Han 
var Vd och partner i flera bolag inom Sveafastigheter. Jörgen var tidigare Fastighetschef, Nordbanken Fastigheter. Affärsområdeschef Förvaltning, AP Fastigheter (idag Vasakronan). Sedan 2013 konsult i eget bolag.
Göran Reierstam, uppdragsledande arkitekt SAR och stadsplanerare genom Reierstam Arkitektur och Projektutveckling, har en gedigen snart 20-årig erfarenhet av projekt inom stadsutveckling och bostadsprojek-
tering mm. Tillsammans med arkitekt SAR Frida Oyal Awrohum har han nyligen ansvarat bl.a. för gestaltning av ett nytt stadskvarter i Uppsala; Rosendalsområdet, innefattande 160 lägenheter, för flerbostadshus-
projekt i ett stadskvarter i centrala Sollentuna (pågående) omfattande 47 lägenheter och för ett infillprojekt i centrala Umeå av flerbostadshus och allaktivitetshus med kyrka i centrala Umeå (pågående). Känneteck-
nande för många av uppdragen är fokus på ekonomisk genomförandebarhet, god stadsutveckling och fastighetsutveckling med sociala möten som en central kvalitet i gestaltningen av projekten.
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markanvisning Gärdesvägen; konceptbeskrivning

Allmänt
Projektkonceptet består av kvartersbebyggelse som bildar en tydlig stadsentré till den kvar-
tersstaden inom centrala Vallentuna och som sluter kvarteret längs med Gärdesvägen.  Kon-
ceptet är anpassat i skala till omgivande höjdskala i centrala Vallentuna; fyra våningar med en 
något upphöjd bottenvåning och med en vindsvåning som ges ett levande och varierat 
taklandskap som kombinerar indragna takterrasser med moderna takkupor som ljusinsläpp. 

Gestaltning
Kännetecknande för gestaltningen av bebyggelse skall vara modern men igenkänningsbart 
harmonisk utifrån den svenska småstadens ideal, vilket innebär tydliga och enkla husvolymer, 
markerade uppglasade trapphus, ”aktiverad” sockelvåning med lokaler och avvikande materi-
alval/färg från övrig fasad och fasader som kan variera partivis i färg och material. Vi finner det 
lämpligt med fasader av modernt tegel och puts och med tak av falsat plåttak utfört i aluzink.

Projektfakta
Förslaget innefattar totalt ca 93 lägenheter fördelade på 71 bostadsrättslägenheter och 22 
hyreslägenheter, samt lokaler omfattande ca 250 kvm LOA.  Total ljus bruttoarea är ca 7610 
kvm. Om det av kommunen bedöms som lämpligt och efterfrågan finns så är vårt förslag 
anpassat för att möjliggöra för att låta del av förslagets norra flygel utgöra ett serviceboende 
om 12 lägenheter med en gemensamhetslokal i kvartershörn. 

Lägenhetskoncept
Vi tror på ett koncept med yteffektiva lägenheter i storleksklasser om 1-4 rok, där generösa 
lägenhetsförråd på vindsplanet kompletterar lägenheternas förvaringsbehov. De större lägen-
heterna får balkonger åt både gård och gata, och lägenheternas planlösningar är sådana att 
trafikbuller kan hanteras genom att minst hälften av lägenheternas boningsrum vänds in mot 
gårdssidan.  Lägenheterna kännetecknas av naturliga material av hög standard; parkettgolv 
och kaklade badrum, samt av generösa ljusinsläpp och öppna rumssamband.

Gemensamma utrymmen
Förutom lägenheter förläggs lägenhetsförråd i vindsplanet. I bottenvåningen återfinns lokaler 
och rullstols-/barnvagsförråd samt cykelförråd. Den upphöjda gården som byggs över parke-
ringsgaraget utförs som ett stråk som löper genom markplanteringar och småträd, med 
lekplats och solterrass. Gården ges en smal öppning mot kvartershörnet i sydväst där en 
halvoffentlig platsbildning bildar en ”mjuk” entré i soligt läge till stadskvartersbebyggelsen.  
Parkeringsgaraget, som nästan enbart underbygger gård och inte hus, dimensioneras för 
73-75 bilar motsvarande gällande parkeringsnorm. Lämpligast läge för garageinfart prövas 
förstås i kommande planprocess men vi tror att det är i kvarterets norra del, vilket undviker 
mer trafik i den gröna miljön öster om kvarteret. Utöver p-platser i garage tänker vi tillgänliga 
parkeringsplatser och angöringsplatser i gatunivå nära trapphusentréerna.

Miljö
Projektet är tänkt att utföras med fjärrvärmekoppling som miljöbyggnad Silver, och då kvarte-
ret har en fördelaktig fritt läge i sydväst så finner vi det lämpligt att pröva solcellspaneler på 
del av taken som en del av dess energilösning. Vi avser också pröva miljöbetong i projektet, 
som har ett starkt reducerat koldioxidavtryck i jämförelse med konventionell betong.

Referensbilder för Reierstam arktektur, arkitekter Göran Reierstam och Frida Oyal Awrohum i ordning överst från 
vänster: kv Paviljongen Huddinge centrum färdigt 2011; 24 lägenheter i kvartersform, kv Embla 1 i centrala Umeå 
2012-(pågående); 24 lägenheter och allaktivitetshus /kyrka, projekt K57, Rosendalsområdet, Uppsala 2015;                  
160 lägenheter  i stadskvarter, kv Träbjälken, Sollentuna; kvarterskomplettering av 47 lägenheter och stadsradhus 
2012- (pågående). Nederst vänster: referensbild för utförande  av gårdsmiljö (Stockholms Universitet), nederst till 
höger; referensbild för utförande av moderna takkupor.
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Markanvisning Gärdesvägen; illustrationsvy korsning Gärdesvägen - Centralvägen Bällsta Udde Bostadsutveckling AB



Markanvisning Gärdesvägen; illustrationsvy korsning Gärdesvägen - Vårvägen Bällsta Udde Bostadsutveckling AB



Förstärkt aktivitetsyta

Förstärkt aktivitetsyta

Lekpark

Kyrka

torg

markanvisning Gärdesvägen; Översiktskarta  

Bällsta Udde Bostadsutveckling AB

Projektet som samverkande med 
sociodukt och kyrkoområde:

Vi tror på idén att skapa ett samspel mellan ny kvartersbebyg-
gelse och området vid sociodukten och kyrkans tomt; en 
kvartersbebyggelse som öppnar sig mot och förhåller sig inte 
bara till omgivande gators riktningar utan även till rörelsen 
genom parken. Vi som bostadsutvecklare samverkar gärna med 
kommunen kring en utveckling och ytterligare aktivering av 
socioduktens innehåll i termer av aktiviteter och grönska och 
vill se ”torg”-bildningen i vårt koncepts kvartershörn som en 
del av denna för allmänheten och boende stora kvalitet i 
närmiljön kring centrum.
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Bällsta Udde Bostadsutveckling ABmarkanvisning Gärdesvägen; situationsplan    skala 1:500
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Bällsta Udde Bostadsutveckling ABmarkanvisning Gärdesvägen; situationsplan med normalplan & expl.fakta    skala 1:400
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Exploateringsfakta - lägenhetsfördelning:

Total ljus BTA: 
5770 kvm bostadsrätt + 1596 kvm hyresrätt
= 7366 kvm (inkl. lokaler)

Total BOA:
- 4615 kvm brf
- 594 kvm hyresrätt  (hr)
- 540 kvm serviceboende + gem. lokal 55-83 kvm

Lägenhetsfördelning:

71 lgh i BRF:
- 1 rok a’ ca 38 kvm:        16 st
- 2 rok a’ ca 54 kvm:       16 st
- 3 rok a’ ca 73-80 kvm:  24 st. (inkl. plan 5; 8 st.)
- 4 rok ’a ca 89 kvm:        15 st.

10 lgh i hyresrätt:
- 1 rok a’ 45 kvm:    4 st (inkl. plan 5; 2 st.)
- 2 rok a’ 55 kvm:    3 st
- 3/4 rok a’ 83 kvm: 3 st

12 lgh i trygghets-/serviceboende: 
(kan även göras som hr!)
- 1 rok a’ 45 kvm: 12 st 
- gem.lokal 55-83 kvm

- lokaler totalt: ca 322 kvm

- P-platser: ca 75 + angöringsplatser vid entréer



markanvisning Gärdesvägen; principplanlösning entréplan Gärdesvägen södergavel    skala 1:100 
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markanvisning Gärdesvägen; principplanlösning normalplan    skala 1:100 
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INGLASAD TERRASSBALKONG

BALKONG BALKONG BALKONG BALKONG

SOVRUM

markanvisning Gärdesvägen; principplanlösning normalplan hyresrätter/serviceboende    skala 1:100 Bällsta Udde Bostadsutveckling AB



Bällsta Udde Bostadsutveckling ABmarkanvisning Gärdesvägen; principplanlösning normalplan    skala 1:100 



markanvisning Gärdesvägen; fasad mot söder    skala 1:200 Bällsta Udde Bostadsutveckling AB



MARKANVISNINGSTÄVLING VALLENTUNA; Gärdesvägen/Vårdvägen   -  FASADSKISS  MOT VÄST - SKALA 1:200 Bällsta Udde Bostadsutveckling AB
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