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Välkommen till Sollentuna kommuns markförsäljningstävling för nya kvarter i Väsjö torg.  
Området är en del av Väsjön i kommundelen Edsberg och har ett unikt naturnära läge. 
Inbjudan vänder sig till byggaktörer som är intresserade av att tillsammans med 
Sollentuna kommun utveckla, gestalta och bygga i denna del av Väsjön.
• Ett framtida bostadsområde för 10 000 invånare
• Direkt anslutning till två naturreservat, Väsjöbackens skidanläggning och Eds-

bergs sportfält
• Väsjöskolan, första etappen av grundskolan F-9 samt tillfällig förskola planeras 

öppna i samband med färdigställandet av Väsjö torgs etapp 2
• Markområde med lagakraftvunnen detaljplan
• Upplåtelse av tre lotter (varav en består av två mindre kvarter) omfattande 

60-80 bostäder vardera
• Lokaler för dagligvarubutik på ca 1 500 kvm BTA i en av lotterna samt mindre 

lokaler vid torget i övriga lotter
• Valfri upplåtelseform avseende lotten med dagligvarubutik,  

övriga bostadsrätter med möjlighet till äganderätter
• Produktionsstart på kvartersmark Q2 2023

Tillsammans med byggaktörerna i Väsjö torgs första etapp och kommunen sätter 
ni ambitionsnivån i ett av Sollentunas största pågående stadsutvecklingsprojekt. 

Vi vill att de kvalitéer och åtaganden som ni visar i tävlingsförslaget ska följa 
projektet från idé till färdigställande. Ni ska kunna visa på en relevant genomför-
andeförmåga och erfarenheter från referensprojekt.

Tävlingen sker i två steg, kval (prekvalificering) och final (anbudslämning). 
Under kvalet ska ett antal grundläggande krav uppfyllas samt ett konceptförslag 
för den valda lotten presenteras. De som väljs ut till att gå vidare i processen, får i 
finalen chansen att utveckla sin idé till ett välgenomtänkt projektförslag. 

Välkomna!
Henrik Thunes (M)  Moa Rasmusson (L) 
Kommunstyrelsens ordförande Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Markförsäljningstävling för nya kvarter i Väsjö torg
illustration: dinelljohansson
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Fig. 1: Sollentuna kommun mellan city och Arlanda?

Mitt mellan city och Arlanda ligger Sollentuna med 74 000 invånare 
och ett levande näringsliv. 

Här finns olika typer av bostäder, bred service och ett stort utbud av ak-
tiviteter. Här växer staden sida vid sida med fyra naturreservat. Här finns bra 
kommunikationer som snart kompletteras med tvärbana och förbifart Stockholm. 
Självklart har vi också utmaningar. Trygga och attraktiva allmänna platser behöver 
gestaltas och förvaltas. Stadsdelar behöver fortsätta att växa samman så att den 
regionala stadskärnan Kista-Sollentuna-Häggvik utvecklas.

Just nu tillkommer omkring 500 nya bostäder varje år. Och Sollentuna ska 
fortsätta att bebyggas och förtätas i centrala lägen. Några exempel på större ut-
vecklingsområden är Södra Häggvik där Förbifarten kommer upp, mässområdets 
omdaning till en ny stadsdel i Tureberg, Helenelund dit tvärbanan kommer och 
Väsjön. 

Sollentuna kommun  
- här växer stad och natur  
tillsammans på ett hållbart sätt
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Väsjön - en småskalig,  
variationsrik och naturnära  
stadsmiljö med det aktiva  
livet i centrum
Väsjön är ett nytt bostadsområde i östra Sollentuna där ett före detta 
fritidshusområde utvecklas till en ny stadsdel. På sikt byggs här ca 4 400 
nya bostäder med varierad bebyggelse i form av villor, parhus, radhus och 
flerfamiljshus med blandade upplåtelseformer. 

Kommunen planerar även för skola, förskolor, äldreboende och annan social 
service. Området består av 10 olika delområden som idag har nått olika faser. 
Vissa delområden är ännu inte påbörjade, i några pågår detaljplanering, medan i 
andra pågår inflyttning.

Utöver visionen, att bygga en småskalig och naturnära stadsdel med det 
aktiva livet i centrum, så är hållbarhet ett starkt fokus i utvecklingen av Väsjön. 
I hållbarheten ingår ambitioner i allt från själva byggandet, energisystem och 
transporter till livskraftig natur och möjligheter till hållbar livsstil och hållbart 
brukande. Tydliga exempel i Väsjö torg är satsningen på mobilitetshus och en hög 
grönytefaktor.

illustration: dinelljohansson
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vision 
Kommunens vision för Väsjön är en småskalig, varia-
tionsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet 
i centrum. Visionen pekar ut att Väsjön är en livsmiljö 
där medborgare mitt i storstaden får möjlighet till 
ett aktivt vardagsliv med närhet till unika sport- och 
friluftsmöjligheter.

Väsjöns profil bygger till stor del på de egenskaper 
som redan finns i och kring Väsjön: Väsjöbacken, två 
naturreservat och sportfältet. Naturliga möten mellan 
natur och stad, egen tid och sociala sammanhang ska 
skapas genom arkitektur präglad av mångfald, småska-
lighet och variation.

 

ny strategisk inriktning
En ny strategisk inriktning för Väsjön beslutades under 
2020. Den nya inriktningen baseras på att det kommer 
byggas färre nya bostäder varje år i området än tidigare 
beräknat. Fokus ligger på att etappvis färdigställa färre 
delområden åt gången samt att eftersträva en bättre 
ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. 

Genom att fortsätta utbyggnaden i mindre etapper 
minskas även risken för ett överutbud av bostäder i 
de olika delområdena. I strategin ingår fortfarande en 
blandning av bostadsformer vilket är viktig för en hög 
efterfrågan över tid. Kommunen prioriterar nu att 
färdigställa Södersätra och Väsjö torg till trivsamma 
bostadsområden samt påbörja ett mindre antal kvarter 
i Norra Väsjön.

ny förskola i väsjön
På andra sidan sjön, i delområdet Södersätra, kommer 
en ny förskola att byggas. Södersätra förskola kommer 
att drivas i privat regi och beräknas att kunna öpp-
nas 2023. Fondamentor Skolfastigheter AB lämnade 
det vinnande bidraget i anbudstävlingen som skedde 
under våren 2021. Verksamhetsutövaren är Tellusbarn i 
Sverige AB under förutsättning att tillståndsprövningen 
godkänns av utbildningsnämnden.

Intill Väsjö torg planerar kommunen för att bygga 
Väsjöskolan för klass 1-9. En skola som initialt även 
kommer att innehålla en förskoledel.

väsjön

illustration: dinelljohansson
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Väsjö torg

projektområdet
Väsjö torg utgör den centrala delen av Väsjön, här möts områdets två huvudgator 
– Frestavägen och Edsbergs allé. Frestavägen ansluter till Danderydsvägen i söder 
och till Norrortsleden i norr. Nya Edsbergs allé kommer att länka samman Väsjön 
med Edsberg.

Kvartersstrukturen i Väsjö torg är urban men småskalig. Bebyggelsen kom-
mer främst att bestå av flerbostadshus med inslag av stadsradhus. I Väsjö torg 
kommer huvuddelen av Väsjöns kommersiella och offentliga service att finnas. 
Närmaste kommersiella service finns idag i Edsbergs centrum, cirka 1,5 km från 
området. Ytterligare kommersiell service finns i Sollentuna centrum och Häggvik.

Inom projektområdet kommer kommunen att bygga Väsjöskolan som öppnas 
i samband med att den andra etappen av bostäder vid Väsjö torg blir inflyttnings-
klar. Enligt nuvarande planering sker det preliminärt 2025. Väsjöskolan planeras 
inrymma klass 1-9 men kommer initialt även att innehålla en förskoledel som 
senare kommer att flytta till Södra Väsjön. 

Projektområdet har ett attraktivt läge intill sjön Väsjön och den alpina skidan-
läggningen Väsjöbacken och Sollentunas backhopparbackar. Kring Väsjön planeras 
en lockande strandpromenad med möjlighet att ta sig vidare ut i Törnskogens 
naturreservat via det delvis redan anlagda parkstråket ”Blågröna stråket”. Från 
Väsjön finns det även möjlighet att ta sig ut till motionsspår och längdspår i Rösjö-
skogens naturreservat. 

All mark i projektområdet ägs av Sollentuna kommun. Kvarteren i etapp 1 har 
sålts och kommer därmed att få nya lagfarna ägare under 2022.

projekt väsjö torg
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lagakraftvunnen detaljplan
Detaljplanen för Väsjön mellersta (Väsjö torg) vann laga kraft den 22 januari 2014, 
se bilaga 1 till tävlingsinbjudan. Sedan dess har det gjorts ett tillägg (laga kraft den 
9 december 2014, se bilaga 2 till tävlingsinbjudan och en ändring av detaljplan för 
Väsjön (laga kraft 10 april 2017), se bilaga 3 till tävlingsinbjudan.

Syftet med tilläggsbestämmelsen till detaljplanen för Väsjön mellersta var att 
möjliggöra för en utbyggnad av en mer småskalig kvartersindelning inom Väsjö 
torg med inslag av både flerbostadshus och stadsradhus. Tilläggsbestämmelsen 
syftade även till att skapa en större variation i gestaltning av byggnader och tak-
landskap.

Syftet med ändringen av detaljplanen var att bredda Edsbergs allé för att rym-
ma en cykelbana i enlighet med kommunens cykelplan, möjliggöra för en idrotts-
hall på kvartersmarken norr om skolan, en avlämningsplats vid Väsjöbacken samt 
planläggning av kvartersgator till allmän platsmark (gångfartsgata) och förgårds-
mark.

Detaljplanen innehåller byggrätter för cirka 1 000 bostäder, en grundskola och 
en idrottshall.

Området väster om Edsbergs allé, som oftast kallas Rökeriområdet, har sedan 
den tidigare planeringen ändrats i vissa delar. Där planeras nu bl.a. för Sollentunas 
första mobilitetshus samt Väsjöskolan. Detaljplaneläggning pågår för de delar som 
idag inte är planlagda respektive där planändring krävs och detaljplanen beräknas 
antas Q2 2023.

projekt väsjö torg

utbyggnad av väsjö torg 
Utbyggnaden av Väsjö torg sker successivt. Första etappen som består av de fyra 
kvarter längst i söder har under 2021 anvisats till Bonava, Ikano och Nordr. Bygg-
start av de närmare 300 lägenheterna i form av hyres- och bostadsrätter sker i 
början av 2022.

Sedan 2019 pågår utbyggnaden av den allmänna platsen. Det anläggs just nu 
påldäck och arbetsgator i hela området öster om Edsbergs allé. Kajanläggningen 
kompletteras dessutom med ett trädäck närmast vattnet. Den pågående entre-
prenaden beräknas vara klar under sommaren 2022. Finplaneringen i området 
sker succesivt i takt med att bostadsprojekten slutförs. Slalomvägen och Edsbergs 
allé är utbyggda.

Stor vikt läggs på utformningen av den allmänna platsen i området. Väsjö torg 
kommer att utgöra både bostadsområde och besöksmål och även bli Väsjöns 
centrum. Förutom kajanläggningen som möjliggör vistelse vid sjön, anläggs ett 
centralt torg med lekplats som kommer att ramas in av lokaler i bottenvåningen. 
Två gångfartsgator i området utformas som körbara gångstråk där hastigheterna 
anpassas till de gåendes villkor. Gångfartsgatorna är platser för sociala möten för 
de boende, för lek och rekreation samt för omhändertagande av dagvatten. 

Liksom den allmänna platsen ska även kvartersmarken utformas med hög 
kvalitet för att uppnå visionen för Väsjön. Under 2017 togs det fram ett ”Kvali-
tetsprogram för gestaltning” (White arkitekter AB i samarbete med Sollentuna 
kommun, 2017-12-07) som visar på hur visionen ska uppnås vilket utgjorde en 
del av villkoren i tidigare markförsäljningar. Kvalitetsprogrammet utgör även i 
denna tävling ett grundläggande styrdokument och ska följas av anbudslämnare, 
se bilaga 4 till tävlingsinbjudan. För mer information om vilka gestaltningsprinciper 
som anses som särskilt viktiga se sida 18.
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Pågående utbyggnad i Väsjö torg, sett från sydväst (oktober 2021)

projekt väsjö torg
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Markförsäljningstävling 
etapp 2 Väsjö torg

tävlingsområdet
Området för markförsäljningstävlingen i Väsjö torgs 
etapp 2 utgörs av tre lotter, varav en består av två 
mindre kvarter.

Varje lott är unik i sitt läge, potential och sina 
utmaningar. Tillsammans med övriga kvarter i om-
rådet ska lotterna i etapp 2 bidra till att Väsjö torg 
blir Väsjöns centrum – ett område för både boende 
och besökare. Varje lott i etapp 2 har därför varsitt 
huvudfokus, som beskrivs nedan.
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Lott A (Ekosystemet 3)
Huvudfokus i denna lott ligger på att utforma ett genomtänkt helhetskoncept 
med en dagligvarubutik i bottenvåningen samt bostäder i de övre planen samt 
stadsradhus mot gångfartsgatan i söder (Skolpromenaden). Samspelet mellan buti-
ken, bostäderna och den gemensamma gården samt med den omkringliggande 
allmänna platsen utgör en viktig del i konceptförslaget.

Det finns en stor efterfrågan på en dagligvarubutik i Väsjöområdet redan idag. 
Butiken ska därför kunna öppnas ungefär vid samma tidpunkt som bostäderna 
i denna lott blir inflyttningsklara. För biltrafik finns det ingen koppling mellan 
Skolpromenaden och Edsbergs allé. Övriga trafikförutsättningar är att Störtlopps-
vägen och Backhopparvägen är enkelriktade gator norrut. För Väsjökajen gäller 
enkelriktning söderut. Butikens angöring och lastzon planeras in mot Störtlopps-
vägen i öster. (Se karta med gatunamn på sidan 7).

I denna lott är det möjligt att bygga flerbostadshus med 4-5 våningar (det finns 
dock särskilda bestämmelser i detaljplanen som medför att den översta våningen 
inte kan utformas som ett fullstort våningsplan). Stadsradhus placeras i grupper 
mot gångfartsgatan. Ett stadsradhus utgör en- eller tvåfamiljshus där den nedersta 
bostaden har huvudentrén mot gångfartsgatan. Bedömd byggrätt för denna lott 
ligger omkring 6 300 kvm ljus BTA för bostäder och ca 1 500 kvm ljus BTA för 
lokaler. För definition av ljus BTA se bilaga 5. Till tävlingsinbjudan. Upplåtelsefor-
men är valfri för att möjliggöra det bästa helhetskonceptet för dagligvarubutik 
och bostäder. Den valda upplåtelseformen ska beskrivas och motiveras vid inläm-
ningen av konceptförslaget.

Fastigheten Ekosystemet 3 är bildad, se bilaga 6 i tävlingsinbjudan.

Lott B (Ekoeffekten 2)
Väsjö torg ska bli en plats där människor trivs och kan leva ett gott liv, där de 
grundläggande mänskliga behoven tillgodoses och det finns goda förutsättningar 
att ta hand om sin hälsa. Lott B ligger mitt i bostadsområdet Väsjö torg. Ett nytt 
område där nya människor kommer att träffas och nya grannskap ska kunna 
utvecklas. Lott B ska därför utformas på ett sådant sätt som möjliggör och bjuder 
in till samtal, möten och utbyte mellan de boende i området. 

Idén för denna lott ska vara en långsiktig och väl genomtänkt lösning som kan 
bestå över tid. Det framtagna konceptförslaget ska alltså inte belasta en framtida 
bostadsrättsförening eller omöjliggöra att denna kan sköta sitt uppdrag, t. ex. 
via allmänt tillgängliga kostnadsfria lokaler som försvarar bostadsrättsföreningens 
ekonomi, underhåll och/eller kontrollbehov. 

I lott B är det möjligt att bygga flerbostadshus med 4-5 våningar (det finns 
dock särskilda bestämmelser i detaljplanen vilka medför att den översta våning-
en inte kan utformas som ett fullstort våningsplan). I hörnet mot torget är det 
möjligt att bygga ett hus med upp till 7 våningar. I gatuhörnet ska även lokaler för 
centrumändamål inrymmas i bottenvåningen. En förutsättning för anbudsgivaren 
är att det ska finnas stadsradhus mot gångfartsgatan som placeras i grupper. Ett 
stadsradhus utgör en- eller tvåfamiljshus där den nedersta bostaden har huvuden-
trén mot gångfartsgatan. Bedömd byggrätt ligger omkring 8 180 kvm ljus BTA för 
bostäder och ca 400 kvm ljus BTA för lokaler. Upplåtelseform ska vara bostads-
rätter och/eller äganderätter.

Fastigheten Ekoeffekten 2 är bildad, se bilaga 7 i tävlingsinbjudan. sollentuna.se/
vasjotorg2.

markförsäljningstävling etapp 2 väsjö torg - tävlingsområdet
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markförsäljningstävling etapp 2 väsjö torg - tävlingsområdet

Lott C (Ekolodet 1, lott C1 och  
Ekotypen 1, lott C2)
I lott C ingår två mindre kvarter med exklusiva lägen 
vid vattnet och Väsjöbacken. På grund av kvarterens 
storlek och de extraordinära grundförhållandena i 
lott C1, har de två kvarteren slagits ihop till en lott 
för att möjliggöra den ekonomiska genomförbarhe-
ten i denna lott.

Lott C1 och C2 har dock varsitt huvudfokus 
vilket innebär att ett konceptförslag och efterföljande 
projektförslag ska tas fram för respektive kvarter i 
denna lott C.

Lott C1
Förutom ett attraktivt bostadsområde ska Väsjö 
torg även bli ett besöksmål för utomstående be-
sökare. Bland annat Väsjöbacken, promenadstråket 
runt Väsjön samt torget och bryggan ska bidra till att 
människor vill vistas i området, njuta av en glass vid 
vattnet eller äta något gott tillsammans. Lott C1 med 
sitt exklusiva läge vid både torget och vattnet har ett 
stort ansvar och en fantastisk möjlighet att koppla 
samman en levande bottenvåning med torget och 
vattnet. Inspel kring torgets utformning utifrån det 
framtagna konceptförslaget för denna lott är välkom-
met. Konceptförslaget ska även ta vara på lottens 
läge i utformningen av bostäderna på de övre planen.

I lott C1 är det möjligt att bygga flerbostadshus 
med 4-5 våningar (det finns dock särskilda bestäm-
melser i detaljplanen vilka medför att den översta 
våningen inte kan utformas som ett fullstort vånings-
plan). Lokaler för centrumändamål ska inrymmas i 
bottenvåning i gatuhörnen. Bedömd byggrätt ligger 
omkring 4 500 kvm ljus BTA för bostäder och ca 900 
kvm ljus BTA för lokaler. Upplåtelseform ska vara 
bostadsrätter och/eller äganderätter. 

Fastigheten Ekolodet 1 är bildad, se bilaga 7 i 
tävlingsinbjudan.

Lott C2
Denna lott kommer att kunna framstå som framti-
dens entré till Väsjöbacken. På grund av dess pla-
cering vid Slalomvägens vändplan och intill backen, 
kommer bebyggelsen i denna lott att påverka backen 
och vara mycket synlig både från vägen och uppifrån 
Väsjöbacken. Fokus i lott C2 ligger därför på att ut-
forma ett konceptförslag som möjliggör att bebyggel-
sen smälter in och blir en naturlig del av Väsjöbacken 
– både utifrån gestaltnings- och miljöperspektiv. 

I denna lott gäller Väsjö torgs ursprungsdetaljplan 
avseende planbestämmelserna, se bilaga 1 till täv-
lingsinbjudan. Avgränsningen av kvartersmarken i 
denna lott har dock förändrats i och med ändringen 
av detaljplan för Väsjön, se bilaga 3 till tävlingsin-
bjudan. Byggrätten påverkas även av ett lednings-
rättsområde vid lottens västra gräns, se bilaga 8 till 
tävlingsinbjudan.

I lott C2 är det möjligt att bygga flerbostadshus 
med 4-6 våningar. Bedömd byggrätt ligger omkring 
2 000 kvm ljus BTA för bostäder. Upplåtelseform ska 
vara bostadsrätter och/eller äganderätter. Lokaler i 
Väsjö torg är tänkta att ligga vid torget samt längs 
Väsjöallén och Edsbergs allé men skulle konceptför-
slaget bygga på lokaler i bottenvåning i denna lott kan 
en dialog föras kring detta.

Fastigheten Ekotypen 1 är under fastighetsbildning.
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Markförsäljningstävlingen 
steg för steg 
Markförsäljningstävlingen sker i två steg, där det första steget är en prekvalifice-
ringsfas. I det andra steget av tävlingen, finalen, konkurrerar de intressenter som 
valts ut utifrån kriterierna nedan om att ta fram ett formellt anbud.

Steg 1: kval (prekvalificering)
I detta första steg av tävlingen, kvalet, ska en intresseanmälan lämnas in 
tillsammans med ett konceptförslag för vald lott. 
För att konceptförslaget ska bli bedömt måste intressenten uppfylla de 
grundläggande kraven. Dessa syftar till att säkerställa förmåga att utveckla 
vald lott samt vilja att genomföra projektet i enlighet med kommunens mål 
för Väsjön och projektet.

Steg 2: final (anbudslämning)
I detta andra steg av tävlingen, finalen, får de intressenter som valts ut ta 
fram ett formellt anbud och ett utvecklat förslag. Utvärdering sker på:
• Pris (20%)
• Gestaltning (30%)
• Projektförslag (50 %)
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steg 1: kval (prekvalificering)
I detta första steg av tävlingen, kvalet, ska en intres-
seanmälan lämnas in.  

Den ska inlämnas skriftligen och innehålla
• Intresseanmälan där följande framgår/bifogas:

• Intressentens firma, adress och  
organisationsnummer

• Namn på intressentens kontaktperson,  
telefonnummer, e-mail

• Intresseanmälan skall vara undertecknad av  
behörig företrädare för intressenten

• Ifylld och undertecknad blankett  
”Grundläggande krav” som bilaga 1

• Referensprojekt inklusive referensperson   
med kontaktuppgifter som bilaga 2

• Konceptförslag för vald lott som bilaga 3
• Registreringsbevis, högst tre månader 

gammalt och bolagets koncernstruktur upp till 
slutlig ägare som bilaga 4

• Avsiktsförklaring avseende dagligvaruhandels  
butiken som bilaga 5 (gäller endast lott A)

 
En intressent kan lämna intresseanmälan på samtliga 
lotter men max två lotter kan vinnas av samma in-
tressent. Intresseanmälan ska i så fall lämnas för varje 
lott separat (avseende lott C1 och C2 lämnas dock 
en intresseanmälan). Endast en intresseanmälan per 
lott får lämnas, fler på en lott från samma intressent 

beaktas ej. Ingen ersättning utbetalas för inlämnad 
intresseanmälan.

I kvalet ska intressenten uppfylla ett antal grund-
läggande krav, se nedan, som syftar till att säkerställa 
intressentens förmåga att utveckla vald lott samt 
intressentens vilja att genomföra projektet i enlighet 
med kommunens mål för Väsjön och projektet Väsjö 
torg. Att kraven uppfylls, redovisas i intresseanmälan 
med hjälp av den av kommunen framtagna blanket-
ten, se bilaga 9 i tävlingsinbjudan.

Intressenten ska också utveckla ett konceptför-
slag för den i intresseanmälan valda lotten. Koncept-
förslaget är en projektidé med syfte att uppnå den 
önskade inriktningen (huvudfokus) av den valda lot-
ten, se respektive lotts beskrivning på sidorna 10-12 
i denna tävlingsinbjudan. Konceptförslaget redovisas 
i intresseanmälan via en beskrivning i pdf-format till-
sammans med enkla skisser. Konceptförslaget utgör 
det enda utvärderingskriteriet i kvalet. I utvärde-
ringen bedöms kvaliteten och genomförbarheten 
av konceptförslaget, dvs. hur väl konceptförslaget 
motsvarar den önskade inriktningen för vald lott och 
därmed bidrar till projektet Väsjö torg i sin helhet 
och Väsjöns vision. 

För lott C ska ett konceptförslag för lott C1 och 
ett konceptförslag för lott C2 lämnas in, dock inom 
samma intresseanmälan. I utvärderingen kommer lott 
C1 och C2 värderas lika, det är alltså helhetsbedöm-
ningen som gäller i lott C.

Endast konceptförslag av intressenter som uppfyl-

ler alla de grundläggande kraven kan bli aktuella för 
utvärderingen. 

Intresseanmälan utgör prekvalificering för den 
formella anbudsprocessen. Kommunen avser välja ut 
2-3 intressenter per lott till att gå vidare till steg 2 i 
tävlingen, finalen (anbudslämning). 

Nedan följer sammanställning och förtydligande av 
de grundläggande krav som ska uppfyllas:

markförsäljningstävling - steg 1
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markförsäljningstävling - steg 1

Genomförandeförmåga
För markförsäljningen i etapp 2 gäller följande  
minimipriser:

9 000 kr/kvm ljus BTA för bostadsrätter/äganderätter

7 000 kr/kvm ljus BTA för hyresrätter

3 000 kr/kvm ljus BTA för lokaler

I dessa priser ingår köpeskilling för marken, explo-
ateringsersättning och detaljplanekostnader. Anslut-
ningskostnader för t ex VA tillkommer.

Intressenten godkänner ovanstående minimipriser 
och intygar att den kommer att lämna ett prisanbud 
i finalen som minst utgör minimipriserna, för det fall 
att intressenten blir aktuell för finalen.

Intressenten intygar att den kan betala 15% av 
minimipriset för den tänkta bebyggelsen i vald lott 
med fritt eget kapital.

Huvudfokus i lott A ligger på att utforma ett 
genomtänkt helhetskoncept med en dagligvarubutik 
i bottenvåningen och bostäder i de övre planen samt 
stadsradhus mot gångfartsgatan i söder. Samspelet 
mellan butiken, bostäderna och den gemensamma 
gården utgör en viktig del i konceptförslaget. 

Intressenten för lott A ska teckna en avsiktsför-
klaring med en aktör som avser driva dagligvarubu-
tiken. Avsiktsförklaringen bifogas intresseanmälan 
och ska vara giltig fram till att markförsäljningsavtal 
tecknas mellan intressenten och kommunen. Alterna-
tivt ska intresseanmälan lämnas in gemensamt av en 
bostadsaktör och en aktör för dagligvarubutiken.

Erfarenhet
Intressenten intygar att den har färdigställt totalt 
minst 100 bostäder de senaste 3 åren.

Intressenten ska i intresseanmälan ange två jäm-
förbara referensprojekt (avseende inriktning, om-
fattning och komplexitet), varav ett måste vara helt 
genomfört. Om intressenten har ett projekt i Sollen-
tuna, får kommunen ta det som referensprojekt. 

Till respektive referensprojekt ska tillhörande 
referensperson anges (exploateringsingenjör/pro-
jektledare eller liknande till berörd kommun). Refe-
renspersonen kommer att ringas i syfte att få OK på 
intressentens samarbetsförmåga.

Tider
Det är av största vikt att Väsjö torg blir bebyggt 
inom skälig tid och på avsett sätt. Detta för att kunna 

samordna och schemalägga de olika momenten i 
detta komplexa projekt och därmed till trygghet för 
exploatörerna och kommunen. Kommunen använder 
sig därför av olika typer av villkor och viten i köpe- 
och genomförandeavtalen. Bl.a. används svävarvillkor 
samt viten vid ändring av upplåtelseform och vid 
försenat slutbesked.

I denna tävlingsinbjudan redovisas en preliminär 
tidplan som bygger på ett antal milstolpar som måste 
vara avklarade till en viss tidpunkt:

• Bygglovsinlämning senast 4 månader efter avtals-
teckning (av båda parter)

• Tillträde senast 9 månader efter avtalsteckning 
(av båda parter)

• Slutbesked senast 2,5 år efter tillträdet
Intressenten godkänner dessa hålltider som  
kommer att regleras i avtalen.
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Miljö- och klimat
Sollentuna kommun har högt ställda miljö- och klimatkrav. Stor hänsyn ska tas 

till den totala miljöbelastningen och människors välbefinnande vid val av dag-
vattenlösning samt vid materialval och val av energisystem för byggnation. Stor 
hänsyn ska även tas till den totala miljöbelastningen och människors välbefinnande 
vid sortering av byggavfall under produktionsskedet.

Intressenten godkänner att minst kraven enligt certifieringssystemet Svanen 
uppnås avseende materialval och val av energisystem för byggnation samt minst 
enligt Miljöbyggnad silver avseende klimatpåverkan.

Sollentuna kommun antog en plan för Sollentunas urbana grönstruktur i juni 
2020 (www.sollentuna.se/gronstruktur). För att tillföra sociala värden i kvarter 
och bostadsgårdar, gynna områdets biologiska mångfald och skapa en större 
resiliens för klimatförändringar ska kvartersmarken utformas med en grönyteak-
tor om 0.6. Det framgår av dokumentet ”Grönytefaktor kvartersmark 1.0 Väsjön” 
hur detta beräknas och rapporteras, se bilaga 10 i tävlingsinbjudan.

Intressenten godkänner att kvartersmarken utformas med en grönytefaktor 
om minst 0.6.

Intressenten intygar att den har ett strukturerat system för styrning och upp-
följning av hållbarhetsarbetet såsom ISO 14000, ISO 26000, BF9K eller likvärdigt. 
Det systematiska miljöarbetet ska kunna verifieras genom certifikat.

Parkering
För cykel- och bilparkering gäller parkeringsnormen enligt kommunens gällande 
parkeringsplan, se bilaga 11 i tävlingsinbjudan. Cykelparkeringsplatser och bilupp-
ställningsplatser avseende parkering för rörelsehindrad anordnas inom respektive 
kvartersmark

Bilparkeringsplatser (boendeparkering, boendes gästparkering samt bilpools-
platser) planeras däremot anordnas i ett för Väsjö torg gemensamt mobilitetshus. 
Anledningen till denna lösning är de utmanande grundförhållandena i Väsjö torg 
som försvårar parkeringsgarage under respektive kvarter. Ett avtal om parkerings-

köp ska träffas avseende de platser som krävs inom respektive kvarter, i enlighet 
med kommunens regler för parkeringsköp, se bilaga 12 i tävlingsinbjudan. Detta 
medför ett krav att uppnå 30 % reducering av parkeringstalen via mobilitetsåtgär-
der.

Det totala antalet parkeringsplatser i det planerade mobilitetshuset är be-
gränsat vilket innebär att respektive kvarter endast kan få ett maximalt antal 
parkeringsplatser till förfogande. Samtidigt måste dock också investeringen av 
mobilitetshuset säkerställas vilket medför att respektive kvarter måste köpa ett 
minsta antal parkeringsplatser. Dialog kommer att föras mellan kommunen och 
anbudsgivaren under finalen avseende antalet parkeringsplatser som vald lott får 
och ska disponera, då detta beror på utformning av föreslagen bebyggelse. Viktigt 
i detta sammanhang är dock att notera att en blandning av lägenhetsstorlekar 
måste uppnås för att hela parkeringsbehovet ska kunna tillgodoses i mobilitetshu-
set via parkeringsköp.

För dagligvarubutiken har ca 15-20 st parkeringsplatser reserverats i det ge-
mensamma mobilitetshuset. Även för dessa gäller parkeringsköp.

Intressenten godkänner att parkeringsköp är aktuellt i projektet Väsjö torg 
vilket medför kravet att uppnå 30 % reducering av parkeringstalen via mobilitetsåtgärder. 

markförsäljningstävling - steg 1

illustration: dinelljohansson



17

steg 2: final (anbudslämning)

I detta andra steg av tävlingen, finalen, ska de 
intressenter som valts ut till att gå vidare i 
tävlingsprocessen i konkurrens ta fram ett formellt 
anbud.

Anbud ska inlämnas skriftligen och innehålla:
• Anbudlämnarens firma, adress och 

organisationsnummer
• Namn på anbudlämnarens kontaktperson, 

telefonnummer, e-mail
• Anbudet ska vara undertecknat av behörig 

företrädare för anbudslämnaren.
• Anbudet ska vara giltigt i 9 månader.

Prisanbud (på det projektförslag som redovisas 
i anbudet, lägst i nivå med under kvalet godkända 
minimipriser)

Projektförslag som redovisas i en programhand-
ling - se sidan 19.

För lott C ska ett samlat anbud lämnas in som 
innehåller prisanbud och projektförslag för lott C1 
samt prisanbud och projektförslag för lott C2. 

Ingen ersättning utbetalas för inlämnade anbud. 

Utvärdering
Inlämnade anbud kommer att utvärderas utifrån 
följande tre kriterier och viktning:
• Pris 20 %
• Gestaltning 30 %
• Projektförslag 50 %
I utvärderingen kommer lott C1 och C2 värderas 
lika, det är alltså helhetsbedömningen som gäller i 
lott C.

markförsäljningstävling - steg 2 

pris 20%    
 

Ett prisanbud ska lämnas för det projekt-
förslag som redovisas i anbudet, lägst i 
nivå med i kvalet godkända minimipriser. 
Ett högre prisanbud vägar tyngre i utvär-
deringen än ett lägre prisanbud. Prisan-
budet väger 20 % i den sammanlagda 
bedömningen av anbudet.

illustration: dinelljohansson
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gestaltning  30%     

Gestaltning spelar en viktig roll i Väsjöns vision och genomförandet av Väsjö 
torg. Förutom detaljplanens bestämmelser som ska följas, ger kvalitetspro-
grammet vägledning i frågan. Följande kriterier enligt kvalitetsprogrammet 
och Väsjöns vision kommer att väga tungt i utvärderingen av anbudet:

Variation och småskalighet
Flerbostadshusen ska få ett uttryck, en skala och byggnadsvolymer som ger 
variation och småskalighet. Varje hus/huskropp ska betraktas som en indi-
vid. Långa fasader med monoton arkitektur ska undvikas. Kvarter ska ha en 
öppen karaktär och vara genomblickbara. Inom respektive kvarter uppnås 
en blandning av lägenhetsstorlekar.

Fasader av hög materialkvalitet
Byggnader ska utformas med fasader av hög materialkvalitet och omsorgs-
full detaljhantering. Träfasader premieras. Särskilt bottenvåningar ska ha en 
hög materialkvalitet och omsorgsfull detaljhantering eftersom det är den 
delen av byggnaden som upplevs på nära håll och som utstår mest slitage. 
Lokaler ska byggas med förhöjd våningshöjd som möjliggör olika funktioner 
och en flexibel användning över tid. 

Det är husens fasader som ska framträda, balkonger ska inte bli för 
stora och/eller dominanta. De ska gestaltas med stor omsorg och i samspel 
med fasaden.

Många entréer som vänder sig mot gata
Entréer i flerbostadshus placeras mot gata så att kvarteren orienterar sig 
mot det offentliga rummet. Hög entrétäthet ska eftersträvas eftersom det 
möjliggör en varierad användning av bottenvåningen, skapar många mål-
punkter och levande gaturum.

Tak gestaltas omsorgsfullt som byggnadens femte fasad
Väsjön omfattas av stora topografiska skillnader som gör att många tak blir 
synliga från högre höjder. Taken är byggnadens femte fasad och kan med 
fördel utföras med terrassbjälklag för att rymma sociala funktioner, som 
komplement till gårdsmiljöer, och ytor som kan bidra till ett fungerande 
ekosystem och fördröjning av dagvatten.

Gårdsmiljön ska vara grönskande
Gårdar ska i möjligaste mån placeras i nivå med gata. Gårdsbjälklag ska vara 
planterade och ge möjlighet att fördröja och tillvarata dagvatten. Gårdsmil-
jön ska vara skyddad från buller. Grönskan på gården är väl tilltagen och val 
av arter möjliggör ett gestaltat helhetsintryck året om. Fasader utan fönster 
får med fördel förses med vertikal grönska inne på gården.

Kvarteren ”växer fram ur” platsens förutsättningar
Kvarteren i Väsjö torg förhåller sig till platsen, dvs. de visar en genomtänkt 
relation till platsens förutsättningar – från grannkvarteren till omgivande 
miljö. Alla byggnader ska placeras med utgångspunkt i landskapet.

Utvärderingskriteriet Gestaltning väger 30 % i den sammanlagda  
bedömningen av anbudet.

markförsäljningstävling - steg 2 
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projektförslag (50 %)

I finalen ska anbudslämnaren vidare-
utveckla sitt under kvalet redovisade 
konceptförslag. En färdig programhand-
ling ska tas fram som innehåller följande 
underlag:

• Beskrivning av konceptet
• Presentation av projektförslaget
• Volymhantering
• Gestaltningsprinciper (både mot gata 

och mot gården)
• Fasadritningar
• Målbilder/perspektiv
• Taklandskap
• Landskap/gård
• Sektioner
• Planritningar
• Ytsammanställning (projektfakta där 

bl.a. ljus BTA framgår)
• 3D-modellbilder 

Projektförslaget måste tydligt visa att det 
tidigare konceptförslaget går att genom-
föra. Projektförslaget väger 50 % i den 
sammanlagda bedömningen av anbudet.

markförsäljningstävling - steg 2 
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Övriga förutsättningar för markförsäljningen 

Geotekniska grundförhållanden
De geotekniska grundförhållandena i Väsjö torg är 
utmanande. Området är beläget inom ett huvudsak-
ligen utfyllt mark- och vattenområde. Mot nordöst, 
närmare Väsjöns strandlinje, förekom delvis orörd 
och ursprunglig sankmark. Områdets sydvästra och 
södra del gränsar mot ett fastmarksparti av morän 
och berg, och mot norr återfinns Frestavägen och 
Väsjön.

I den största delen av området krävs pålning som 
grundläggningssätt. 

Geotekniskt fältarbete och utredning krävs inom 
respektive kvarter innan detaljprojektering kan ske 
för att utreda bland annat jorddjup, jordegenskaper, 
bergnivå och slutligt grundläggningssätt. Även grund-
vattensituationen bör fastställas med hjälp av grund-
vattenrör.

Efterbehandling av mark (marksanering)
Marken inom Väsjö torg är förorenad i olika grad till 
följd av framförallt utfyllnader. Efterbehandlingsåt-
gärder kommer att genomföras av kommunen före 
tillträdet, så att marken blir lämplig för planerad 
markanvändning (parkering är planerad i det gemen-
samma mobilitetshuset, marksaneringen utförs därför 
för bebyggelse utan garage). Kommunen ansvarar 

för kostnader för efterbehandlingen till en nivå som 
uppfyller beslut från tillsynsmyndigheten. Särskilda 
platsspecifika riktvärden för markföroreningar har 
tagits fram för Väsjö torg. Dessa utgår från en riskbe-
dömning utifrån olika markanvändningsslag samt djup-
nivåer. Om dessa följs ska markföroreningarna inte 
utgöra risk för människor eller miljön. Föroreningarna 
är ojämnt distribuerade i området, vilket innebär att 
saneringsdjupet kan variera och därmed överlämnad 
marknivå. Exploatören kommer att erhålla dokumen-
tation avseende detta inför tillträde. Föroreningar i 
lägre halter än de platsspecifika riktvärdena kan finnas 
kvar inom markanvisningsområdet. Exploatören 
ansvarar för kostnader och hantering av dessa om de 
berörs av ytterligare schakt beroende på grundlägg-
ningsdjup eller annan byggschakt etc.

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom Väsjö torg. Om 
fornlämningar påträffas i samband med marksanering-
en ansvarar kommunen för anmälan till länsstyrelsen 
och bekostar de åtgärder som de kan kräva. Om 
fornlämningar påträffas i samband med utbyggnad av 
kvartersmark efter tillträde, ansvarar exploatören för 
anmälan till länsstyrelsen och bekostar de åtgärder 
som de kan kräva. 

VA, energiförsörjning 
Inom Väsjö torg har fjärrvärmenätet byggts ut. Explo-
atören ansvarar för att föra en tidig dialog och träffa 
separat avtal med Sollentuna Energi och Miljö AB.

Exploatören svarar för kostnader för anslutning av 
vatten- och avlopp, el, fjärrvärme och kyla m.m. inom 
fastigheten.

Anslutning av VA-ledningar sker vid anslutnings-
punkt, anvisad av Sollentuna Energi och Miljö AB.

För anslutning till ledningar för vatten och avlopp 
av den bebyggelse som exploatören ska uppföra 
inom fastigheten, ska tillämpas av Sollentuna Energi 
och Miljö AB vid varje tillfälle utfärdade och gällande 
bestämmelser, allmänna anläggningsavgifter och taxor.

Det åligger exploatören att träffa separata avtal 
med Sollentuna Energi och Miljö AB eller annan leve-
rantör för anslutningar enligt ovan.
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Dagvatten
Exploatören ansvarar för att kommunens dagvat-
tenpolicy (2016) följs och åtar sig att medverka till 
samordning av dagvattenhantering inom området 
Väsjö torg med kommunen och Sollentuna Energi 
och Miljö AB. 

Exploatören ansvarar för att lokalt omhänderta-
gande av exploatörens dagvatten ska ske genom infil-
tration inom fastigheten där det är möjligt, i enlighet 
med gällande detaljplan.

Kommunens krav på fördröjning av dagvatten ska 
följas. Med 20 mm fördröjning avses att en vatten-
pelare om 20 mm som faller på kvartersmarkens 
hårdgjorda ytor ska kunna fördröjas och långsamt 
avledas under en period av 12 timmar. Fördröjningen 
ska, för önskad reningseffekt, kombineras med ett 
grönt (vegetativt) eller kemiskt filter för att säkra 
rening. Exempelvis, om hela området består av mark 
där hälften av vattnet som faller mot marken infiltre-
ras i marken och övriga hälften bildar dagvatten som 
behöver ledas bort, ska fördröjningen dimensioneras 

för att den volym som beräknas genom att ta halva 
områdets area gånger 20 mm ska avvattnas under 12 
timmar. I enlighet med Stockholm stads modell för 
fördröjning ska 20 mm fördröjning med mer långt-
gående rening räcka för att nå miljökvalitetsnormer i 
samtliga vattenförekomster. Dagvattenlösningen ska 
presenteras inför ansökan om bygglov.

Dagvattenhantering är viktig även under byggfasen 
och exploatören ska ha en plan för hur dagvatten 
omhändertas. Om möjligt ska dagvatten infiltreras 
eller avledas öppet över slänter, gröna ytor eller di-
ken för att renas och fördröjas innan det når Väsjön. 
Uppstår länshållningsvatten ska exploatören stämma 
av åtgärder med VA-huvudmannen samt förhålla sig 
till kommunens riktlinjer om länshållningsvatten. 

Avfall
Sollentuna Energi och Miljö AB ansvarar för avfalls-
hämtning i kommunen. Dialog om planerad lösning 
för avfallshantering behöver föras tidigt i processen 
med projektet Väsjö torg och Sollentuna Energi och 

Miljö AB för att hitta den för respektive lott och 
Väsjö torg bästa lösningen. I grunden gäller Kom-
munens regler för avfallshantering, Kommunens 
tekniska handbok (främst kapitel 4, Gator och vägar) 
och Handbok för avfallsutrymmen, där krav och 
rekommendationer för en god avfallshantering är 
sammanställda. Mer information och länk till ovan 
nämnda dokument finns här: https://www.seom.se/
avfall-och-atervinning/nybyggnation-och-ombyggna-
tion/ 

Samordning
Utbyggnaden av Väsjö torg samt övriga delar av 
Väsjön kräver en kontinuerlig samordning av de olika 
exploateringsåtgärderna. Det anses därför av stor 
vikt att en löpande dialog säkerställs. Alla aktörer i 
Väsjö torg ansvarar för att bidra till detta med tid 
och resurser, tex via gemensamma projektsamord-
ningsmöten. Även gemensamma logistiklösningar kan 
bli aktuella.

övriga förutsättningar för markförsäljningen 
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Preliminär tidplan

Tiderna för markförsäljningsprocessen är ungefärliga och kan både tidigare- och 
senareläggas. Aktualiserade relevanta tidpunkter kan utläsas på tävlingens hemsida  
(www.sollentuna.se/vasjotorg2) vartefter processen framskrider.

Kval (prekvalificering)   8 dec 2021 – 25 jan 2022

Utvärdering kvalet   26 jan – 13 feb 2022

Final (anbudslämning)   14 feb – 11 apr 2022

Utvärdering finalen   apr 2022

Politiskt beslut om tävlingsvinnare maj/jun 2022

Avtalsförhandling   jun-aug 2022

Politiskt beslut avtal   sep 2022 

Bygglovsinlämning   dec 2022

Beviljat bygglov/tillträde   apr 2023

Produktionsstart   maj/jun 2023

Slutbesked    2025
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Formalia

Bedömning, beslut mm
Denna markförsäljningstävling faller inte inom ramen för lag om offentlig upp-
handling (LOU 2007:1091). Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkom-
na förslag och rätt att förkasta samtliga tävlingsförslag utan ersättningsskyldighet 
till respektive intressent/anbudslämnare.

Bedömning av inkomna intresseanmälan och anbud utförs av en för projekt 
Väsjö torgs etapp 2 utsedd bedömningsgrupp bestående av kommunala tjänsteper-
soner inom projekt Väsjö torg samt eventuell extern expertis och stödresurser.

Beslut om vem som vinner lotterna i markförsäljningstävling för etapp 2 i Väsjö 
torg ska godkännas av behörigt politiskt nämnd i Sollentuna kommun efter fram-
ställt beslutsförslag av bedömningsgruppen.

Efterföljande markförsäljning sker genom politiskt beslut. Detta innebär att 
projektets genomförande förutsätter att nödvändiga beslut fattas. 

Om vinnaren av någon lott och kommunen inte skulle kunna komma överens 
om markförsäljningsavtalen eller vinnaren av någon lott inte genomföra köpet, har 
kommunen möjlighet att välja ut någon av de andra anbudslämnarna och gå vidare 
med den och dess inlämnade anbud.

Inga handlingar/tävlingsbidrag kommer att utlämnas under pågående tävlings-
process.

Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt
Inlämning av anbuden innebär att kommunen ges rätt att utan ersättning till upp-
hovsman eller anbudsgivare ställa ut och/eller publicera förslagen, samt mångfal-
diga det för behandling inom kommunen för projektet och på ett sätt som inte 
strider mot upphovsrättsliga regler efter att markförsäljningsavtalen har godkänts.

Bakgrundskontroll
Ledande befattningshavare hos anbudsgivaren får inte ha gjort sig skyldiga till eko-
nomisk brottslighet eller skattebrott. Anbudsgivaren eller ledande befattningsha-
vare hos anbudsgivare får inte ha skatteskulder. Kommunen förbehåller sig rätten 
att göra en bakgrundskontroll av anbudsgivaren. Anbudsgivaren ska tillhandahålla 
erforderliga handlingar för det fall att en bakgrundskontroll blir aktuell.

Sekretess
Sekretess gäller mellan intressenter/anbudsgivare genom markförsäljningsproces-
sen fram till politiskt beslut om tävlingsvinnare.

Viss justering kan komma att ske av vissa ingående moment såsom förenklad 
eller fördjupad redovisning grundat på den dialog som sker under markförsälj-
ningsprocessen. I förekommande och relevanta momentförändringar sker alltid en 
likabehandling av intressenterna.

Språk
Handlingar och redovisning under markförsäljningsprocessen ska vara på svenska. 
Eventuellt platsbesök och förfarande av frågor och svar sker på svenska.
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Kontakt, inlämning mm
Kompletterande frågor ska ställas via epost till kerstin.diel@sollentuna.se. Frågor 
kan ställas av alla intressenter under kvalet fram till 14 januari 2022 kl 12. De som 
går vidare till finalen, kommer vid anbudsfasens start att få information om hur 
och när eventuella ytterligare frågor kan ställas och hur eventuellt platsbesök kan bokas. 

Frågor och svar som är av relevans för intresseanmälan/anbudsprocessen kom-
mer delges samtliga intressenter/anbudsgivare enligt principen om likabehandling 
via webbsidan www.sollentuna.se/vasjotorg2. 

tider
• Intresseanmälan ska inlämnas senast 25 januari 2022 kl 16:00.
• Frågor ska ställas senast 14 januari 2022 kl 12:00. Frågor och svar publiceras 

anonymt och tillgängligt för alla på kommunens hemsida.
• Besked om vilka intressenter som väljs ut för finalen, lämnas senast  

14 februari 2022 till de som inkommit med intresseanmälan.
• Anbud ska inlämnas senast 11 april 2022 kl 12:00.

intresseanmälan och anbud skickas i digitalt format till:

E-post     Post:
kerstin.diel@sollentuna.se  Sollentuna kommun
     Att: Kerstin Diel 
     191 86 Sollentuna

OBS! märk epost/anbud/försändelser i övrigt med  
”Markförsäljning etapp 2 Väsjö torg”.
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Bilagor

Till denna tävlingsinbjudan hör följande bilagor:
1. Genomförandebeskrivning, planbeskrivning, plankarta
2. Tillägg till planbeskrivning och plankarta
3. Ändring av detaljplan 
4. Kvalitetsprogram för gestaltning
5. Definition av ljus BTA
6. Lantmäteriförrättningshandling Ekosystemet 3
7. Lantmäteriförrättningshandling Ekoeffekten 2 och Ekolodet 1
8. Översiktskarta ledningsrättsområde
9. Blankett Grundläggande krav
10. Grönytefaktor kvartersmark
11. Sollentuna kommuns gällande parkeringsplan
12. Regler för parkeringsköp 
13. Höjder allmän plats

Bilagor tillsammans med frågor och svar publiceras på  
www.sollentuna.se/vasjotorg2


