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KS § 79

Dnr KS 77/2010

Beslut om antagande av anbud för byggande av bostäder
i kvarteret Kopparslagaren i Hallsberg m m
Kommunstyrelsens beslut
1. Hallsbergs kommun beslutar att anta anbud från NA Bygg AB av den 24
augusti 2010 för byggande av bostäder i kvarteret Kopparslagaren (Södra
Allén) i Hallsberg.
2. Investeringen finansieras genom upplåning av medel upp till maximalt ett
belopp som beslutas av kommunstyrelsen vid ett senare tillfälle.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010 att:
1. I syfte att medverka till att Hallsbergs kommun uppnår de visioner och mål, som
kommunfullmäktige tidigare har beslutat om, kan kommunen komma att låta bygga
bostäder i kommunen.
2. Finansiering av sådant byggande kan ske efter beslut om upplåning i kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att låta påbörja projektering av sådana
bostäder. Avsikten ska vara att kommunen ska avhända sig ägandet av bostäderna inom fem år från uppförandet.
Kommunen har tidigare även antagit detaljplan för kvarteret Kopparslagaren i
Hallsberg.
Mot bakgrund av ovanstående och mot bakgrund av diskussioner i bl a kommunstyrelsen om behovet av att bygga bra lägenheter centralt i Hallsberg, har
miljö- och teknikförvaltningen under sommaren begärt in anbud på byggande
av bostäder i kvarteret Kopparslagaren.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen föredrar ordföranden de anbud som har kommit in och hur
de har bedömts med utgångspunkt i förfrågningsunderlaget.

KS § 79 forts
Efter föredragning yrkar Thomas Doxryd, Mia Sydow Mölleby, Magnus
Andersson, Peter Kjellman, Erik Storsveden, Helena Berghed, Solveig Eriksson
och Ewa Unevik bifall till att anbud nummer två,
vilket ledamöterna efter beslutet får reda på är anbudet från NA-Bygg AB, ska
antas.
Ordföranden yrkar även att investeringen ska finansieras genom upplåning av
medel upp till maximalt ett belopp som beslutas av kommunstyrelsen vid ett
senare tillfälle samt att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.
_________

