
Information om beslut 
 
Mark och exploatering skickade efter beslut i planeringsutskottet den 20 oktober 2020 ut en bred 
markanvisningsförfrågan gällande en mindre byggrätt för radhus inom kv. Humlegården i det nya 
bostadsområdet Tomtebo gård. Sista datum för inlämning var 30 november 2020. 
 
Tre förslag inkom till Mark och exploatering inom rätt tid. Förslagen utvärderades därefter baserat på 
de kriterier som framgick i markanvisningsförfrågningen.  
De aktörer som inkom med förslag var: 

• DK Property AB 

• Selbergs Entreprenad i Umeå AB  

• Vidden Bostad AB 

Efter en helhetsbedömning av de inkomna förslagen beslutade kommunstyrelsens planeringsutskott 
den 19 jan 2021 att markanvisningsavtal ska tecknas med Selbergs Entreprenad i Umeå AB (nedan 
Selbergs). Selbergs är en aktör som är väl etablerad inom entreprenadbranschen, men som nu även 
uttrycker en ambition om att starta upp egen projektutveckling. 
 
Selbergs förslag innehåller fem stadsradhus i tre plan som placeras mot gatan och tar god hänsyn till 
den bebyggelse som planerats av Bonava Sverige AB inom intilliggande del av kvarteret. Husen 
gestaltas med en variation av fasadmaterial – rödbrunt tegel på bottenplan och på gavlarna, och 
övrig fasad i ljust trä med mörklaserade fönsterpartier, och husens byggnadsvolym trappas upp från 
gatan sett. Förslaget har en tydlig och väl avgränsad förgårdsmark som ger god kontakt med 
gaturummet i sydöst, och en lite större och mer privat uteplats in mot gården i nordväst. En del av 
den översta våningen mot gatan består av en stor terrass med bra solläge. Materialval kommer vara 
noggrant övervägda med hänsyn till hållbarhet under både bygg- och driftsskedet, med fokus på att 
ge de boende möjlighet till låg energiförbrukning. 
 
Selbergs är upphandlade av Bonava Sverige AB för att bygga flerbostadshusen inom kv. 
Humlegården. Detta ger dem en unik fördel vid genomförandet eftersom risk för 
samordningsproblematik mellan de olika projekten minimeras och de kan styra ex. när inflyttning ska 
ske i radhuset så att det inte krockar med övriga byggarbeten i kvarteret. Att de tilldelas byggrätten 
innebär även en trolig minskning av antalet byggaktörer som ska bygga inom området samtidigt, 
vilket är positivt eftersom samordningen mellan byggare i området redan nu är en arbetskrävande 
och fördyrande aspekt, som kommer att bli mer omfattande när ex. förskolan i området ska börja 
byggas. 
 


