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2. Formella handlingar
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2.1 Kontaktpersoner

Kontaktperson förvaltning
Lars Vardheim
E-post: lars.vardheim@lejonstaden.se
+46 734 10 11 33

Kontaktperson exploatering
Mattias Klysing
E-post: mattias.klysing@bergman-hook.se
+46 706 02 09 11



AB Lejonstaden, Bergman&Höök Byggnadsaktiebolag samt QPG Arkitektur AB ansöker tillsammans 
om markanvisning för Heden, Båstad.

Syftet med samverkan är att skapa en aktör som drar nytta av parternas styrkor.

AB Lejonstaden är ett bolag där delägarna har mångårig erfarenhet av att utveckla bostäder och driva pro-
jekt från planeringsstadiet till färdiga hus. Ambitionen är att skapa attraktiva, hållbara och prisvärda bostä-
der. 
Bolaget utvecklar för närvarande drygt 500 bostäder i egen regi och i samverkan med andra aktörer. Bland 
annat produceras för närvarande 330 bostadsrätter och hyresrätter vid Flatås Allér i Göteborg. Ytterligare 700 
bostäder planeras i samverkan med andra aktörer.

Bergman&Höök Byggnadsaktiebolag är verksamma i byggnadsbranschen, främst i Göteborg med omnejd, 
och utför nyproduktion samt ombyggnader av bland annat bostäder, kontor, logistikanläggningar, hotell och 
köpcenter.
Bergman & Höök har ca 50 anställda, fördelat på 35 tjänstemän och 15 hantverkare. Vi erbjuder kompetenta 
och kreativa medarbetare som gör allt för att uppfylla våra kunders behov och önskemål. Kvalitén i projekten 
säkras genom att vi är ISO certifierade 9001 och 14001 och egna, noga utvalda, medarbetare.
Bergman & Höök omsatte förra året drygt 600MKr.
Alla entreprenadformer förekommer, allt från samverkans entreprenader där vi medverkar i tidigt skede till 
total-, general- och delade entreprenader.

QPG Arkitektur AB har under sin drygt 20-åriga historia drivits av att utveckla bostadens arkitektur och att 
utforska bostaden som uppgift. Det bor ungefär 15 000 människor i bostäder och stadsdelar som QPG har varit 
delaktiga i utvecklandet av. Alla är olika och har olika drömmar och behov. Projekten och husen utgör fond för 
de mänskliga behoven och drömmarna.
Tillsammans har erfarenheterna givit oss en övergripande syn på arkitekturen som plats för möten mellan 
människor.

Presentation av de sökande
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Samarbetet i projektteamet

PROGRAMFÖRKLARING

Vi tror på den hållbara staden. Ekologisk hållbarhet är inte bara ett förhållningssätt som vi tänker i själva 
byggandet, utan det är ett nytt sätt att leva efter och vi ser det som en självklarhet vid skapandet av nya 
projekt. Vår ambition är att alla som är våra boende skall kunna leva klimatsmart och vi skall stödja detta sätt 
att leva. Vi ser att det är mer en regel än ett undantag att bygga hållbart och vi har för avsikt att planera hela 
projektet Heden så att en långsiktig kvalitets- och miljöprofil skapas.
Vår ambition är att arbeta med  smarta lösningar för att åstadkomma ett minskat bilberoende. Heden har 
ett fantastiskt läge med närhet till unik natur och centrala Båstad. Vår bedömning är att man här, genom att 
underlätta för cykelanvändning och ev. bilpooler kan utveckla bostäder utan att generera onödigt mycket ny 
trafik i området.

Ett stort steg mot framtidens 15-minutersstad!

Tillsammans har vi komponenterna på plats som möjliggör ett genomförbart och framgångsrikt
projekt.

Bergman & Höök Byggnadsaktiebolag omsätter ca 700 miljoner och har idag ca 50 medarbetare, fördelat på 
tjänstemän och yrkesarbetare. B&H säkrar kvaliteten i projekten genom att vara ISO-certifierade 9001, 14001 
och 45001. Produktionen består av allt från serviceuppdrag till större ombyggnader och nyproduktion. Alla 
entreprenadformer förekommer, allt från totalentreprenader där de medverkar i tidigt skede till generalentre-
prenader och delade entreprenader. Med sin långa och gedigna erfarenhet kan de hjälpa sina kunder att hitta 
de rätta lösningarna och därmed optimera ekonomin och kvaliteten i projekten.

QPG arkitekter tillhör ett av de självklara alternativen när det handlar om komplexa bostadsprojekt. Under 
drygt tjugo år har QPG ritat och projekterat bostäder med den uttalade ambitionen att  det ska bli nordens 
bästa bostäder. QPG är i dagsläget 14 arkitekter och leds av de tre delägarna. Bostadsprojekten spänner över 
hela skalan från småhusområden till komplexa stadsbyggnadsprojekt. Vi är för närvarande engagerade i flera 
utvecklingsprojekt med bland annat Vinnova med syfte att utveckla framtidens träbyggnadssystem.
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Nyckelpersoner i projektteamet

Serdar Erkan / AB Lejonstaden 
Mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen.
Har tidigare arbetat på Akademiska Hus som projektledare/projektutvecklare.
Har även arbetat på fastighetsbolaget Svenska Hus som exploateringschef.
Arbetar huvudsakligen med att skapa och ta fram nya detaljplaner
samt leda och ansvara för projekten hela vägen till färdigställande.

Lars Vardheim / AB Lejonstaden
Har arbetat i fastighetsbranschen sen 1990 på bland annat
Diligentia, Skanska och Ektornet.
Har arbetat på Skanska som VD för olika bolag inom projektutveckling,
bland annat som VD för Skanska Fastigheter Göteborg.
Arbetade under åren 2011-2015 som VD för Svenska Hus.
Bolaget utvecklade under dessa år bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden och
hyresrätter i Bandhagen i Stockholm.

Mattias Klysing / Bergman&Höök Byggnadsaktiebolag
Mattias har ca 15 års erfarenhet som entreprenör i olika roller och bolag.
Mattias har i sin roll arbetschef och projekteringsledare färdigställt
mer än 400 hyres- och bostadsrätter.
Sedan 2020 så är Mattias VD för Bergman & Höök Byggnadsaktiebolag.

Anders Eloff / QPG AB
Arkitekt och delägare i QPG AB.
Sedan starten 1999 har QPG utvecklat bostadsprojekt i framförallt västra Sverige.
Förutom att arbeta som uppdragsansvarig på kontoret är Anders ansvarig för
ekonomi, juridik och IT på QPG.
Anders har varit uppdragsansvarig i Flatås Alléer, QPGs senaste samarbete
med AB Lejonstaden/Bergman&Höök som omfattar 330 lägenheter vid Nymilsgatan.
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4.1 Tidsplan

TIDSPLAN

Under förutsättning att vårt förslag vinner juryns gehör har Bergman&Höök, AB Lejonstaden för avsikt att 
bilda ett gemensamt bolag som skall äga och förvalta den färdigställda fastigheten.

Tidsplaneringen ser ut så här:

Q3 2021-Projektering/Bygglov

Q1 2022-Byggnation

Q3 2023-Färdigställande



+
4.2 Anbud

ANBUD

ANBUD MARK: 6.460.000 SEK

SNITTHYRA enligt PM: 1575 kr/kvm 

Snitthyran är inklusive värme samt kall- och varmvatten vilket kommer att mätas separat.
Beräknad kostnad för dessa är ca 60 kr/kvm.
Snitthyran om 1.575 kr har beräknats utifrån förutsättningen att vi kan erhålla investeringsstöd enligt nu 
gällande regler.



Referensprojekt AB Lejonstaden
4.3 Referensprojekt



Referensprojekt Bergman&Höök

Askegården, Sisjön Göteborg
Tillsammans i samverkan med Stena har vi uppfört 4 huskroppar med totalt 196 lägenheter och ett p-hus. Det 
är fördelat 50-50 mellan bostadsrätter och hyresrätter
Projektet är ett förtätningsprojekt och uppfört på Kobbegårdens befintliga parkering. För att göra bygget
möjligt så byggdes det först en provisorisk parkering för att kunna flytta parkeringar så att bygget av p-hus 
kunde starta Q4 2017. När p-huset var klart så kunde bilar flyttas in där och uppförande av bostadshusen dra 
igång för fullt!

 
BYGGHERRE: Stena Bygg
ÅR: 2020
PLATS: Kobbegården, Askim
UPPGIFT: Totalentreprenad
YTA: 14 600 m2
KOSTNAD: ca 300 milj
ARKITEKT: QPG AB

4.3 Referensprojekt



Referensprojekt QPG
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