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Genomförandebeskrivning och organisation

I det fall vi blir utvalda att teckna markanvisningsavtal med Båstad, avser vi att starta upp detta arbete 
relativt omgående, enl följande agenda

• Dialog med Båstad för att identifi era väsentliga personer inom kommunen att ha kontakt med under 
projektets olika faser samt sätta samman en mindre referensgrupp – för att checka av med under vårt 
skissarbete.

• Inventering av närmiljö, samt inläsning av vad som utförts . Säkerställande av utvändiga miljöer inom 
kvartersmark och vilka övriga friytor som fi nns/planeras i närmiljön.

• Behovsbedömning startar också upp omgående, för att säkerställa vilken typ av lägenheter som 
efterfrågas.

• Dessa första delar brukar ta mellan 2-12 månader beroende av projektets svårighet och komplexitet, i 
detta fall kan det vara rimligt att avsätta 6 månader för detta. Skissarbete utförs parallellt så att det blir 
enkelt att kommunicera med berörda samt för att kunna checka av med referensgruppen.

• När slutliga skisser är förankrade och klara, tillsammans med erforderliga andra underlag, så 
slutsammanställs detta material i ett program. Programmet redovisas i referensgruppen och beslutas, 
med ev kommentarer/synpunkter. Nu är vi ca 6 månader efter det att markanvisningsavtal tecknats.

• Bygglovprojektering och detaljprojektering påbörjas. Bygglov kan sökas 1-2 månader efter att 
programhandlingen är beslutad. 

• Upphandling av totalentreprenör genomförs med bygglovhandling som underlag, detaljprojekteringen 
slutförs i samråd med totalentreprenör, för att säkerställa byggbarhet, kvalitéer och ekonomi.

• I detta nya område kanske det inte är att förvänta att byggloven överklagas, men där har ni inom 
Båstadbättre uppfattning. Markarbeten kan påbörjas ganska snart efter att bygglov vunnit laga kraft. Vi 
avser att bygga de två markområdena i etapper med ca 3 månader tidsskillnad mellan varje etapp.

• Mellan varje byggand kommer det at vara ungefär 2 månaders förskjutning
• Färdigställande fram till infl yttning är ca 18-20 månader från när mark startar upp.
• Planen är att RE Equity Fund AB kommer vara framtia ägare av fastigheten.
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Vi väljer att bygga på båda område Hemmeslöv 10:211 och 10:212,
med prioprioritering för område 10:212
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REFERENSPROJEKT

RE Equity & 
Erik Giudice Architects

NAMN: Mejeribacken och Solbacken

PLATS: Tranemo kommun, Sverige

BESTÄLLARE: Tranemo Kommun

GENOMFÖRANDE: 2021 - pågående

STORLEK: ca 4300 kvm BTA 

ANTAL LÄGENHETER: 48 st.

ROLL:   Re Equity, Byggherre 
Erik Giudice Architects, Arkitekter

Husen i Mejeribacken smälter in i skogsdungen 
på ett elegant sätt med sina ljusgröna träfasader. 
Den drivande tanken var att bevara så mycket 
som möjligt av den befi ntliga naturen.
De smäckra träpelarna som håller balkongerna ger 
en vertikal rytm, som ett eko till träden runt om.
I varje hus ryms 12 till 14 lägenheter. Planen 
är flexibel och antal och typ av lägenheter kan 
justeras beroende på marknaden. I källargaraget 
finns et cykelgarage, förråd samt 12 bilpatser.
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REFERENSPROJEKT

RE Equity & 
Erik Giudice Architects

NAMN: Gröna Gården Dingtuna

PLATS: Västerås kommun, Sverige

BESTÄLLARE: Västerås Kommun

GENOMFÖRANDE: 2021 - pågående

STORLEK: ca 2500 kvm BTA 

ANTAL LÄGENHETER: 30 st.

ROLL:   Re Equity, Byggherre 
Erik Giudice Architects, Arkitekter

Vårt projekt består av tre byggnader i två olika 
hustyper.  Mot järnvägen och torget ligger två 
byggnader av Hustyp 1 i två till tre våningar. Mot 
norr och villabebyggelsen ligger Hustyp 2 som 
är i ett plan.   Byggnadernas placering förstärker 
torgkänslan i öst samtidigt som de ramar in en 
skyddad trädgård med gemensamhetsytor mot 
väst och villabebyggelsen.
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REFERENSPROJEKT

RE Equity & 
Erik Giudice Architects

NAMN: Sörskogen Norra

PLATS: Skara kommun, Sverige

BESTÄLLARE: Skara Kommun

GENOMFÖRANDE: 2021 - pågående

STORLEK: ca 3500 kvm BTA 

ANTAL LÄGENHETER: 44 st.

ROLL:   Re Equity, Byggherre 
Erik Giudice Architects, Arkitekter

Vi har skapat ett kvarter med fem huslängor i två 
våningar med 44 lägenheter i varierande storlekar. 
Byggnaderna är placerade runt en gemensam 
innergård med lekplats och odlingsytor. 
Hälften av lägenheterna är 2 rum och kök på 55 
m² och resterande hälften kan vara rymliga 3 rum 
och kök.
Samtliga lägenheter har uteplats/balkong 
åt två väderstreck i och med att entréer har 
rymliga loftgångar. Huslängorna har förskjutna 
takformer som gör att de annars rationella 
byggnadsvolymerna får en spännande karaktär. 
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REFERENSPROJEKT

RE Equity

NAMN: Nässjö, Kv Chokladhjulet resp Kv 
Snickaren

PLATS: Nässjö kommun, Sverige

BESTÄLLARE: Nässjö Kommun

GENOMFÖRANDE: Delprojekten färdigställda/
färdigställs 2019 –2021.

STORLEK: ca 7.800 kvm BOA med en totalkostnad 
om ca 240 Mkr.

ANTAL LÄGENHETER: 108 st.

ROLL: Byggherre
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REFERENSPROJEKT

RE Equity

NAMN: Mobilia

PLATS: Malmö, Sverige

BESTÄLLARE: Atrium Ljungberg

GENOMFÖRANDE: Färdigställt 2014

STORLEK: ca 4.500 m2 BOA med en totalkostnad 
om ca 150 Mkr

ANTAL LÄGENHETER: 66 st.

OM PROJEKTET: Nybyggnation bostäder. 
Ralph Torgersson har varit beställarombud för 
byggprojektet / utförandet (inkl upphandlingar). 
Uppdragsgivare Mobilia Shoppingcentre AB 
(Atrium Ljungberg). Delad Entreprenadform (totalt 
7 entreprenader). Energiförbrukningskravet var 
max 50 KWh/m2,år vilket innehölls genom en 
välisolerad och tät prefabricerad betongstomme 
samt effektiva energiåtervinnings system. 
Arbetet med att omvandla Mobilia till ett levande 
stadskvarter har skett i olika etapper. Inslag av 
nya bostäder är en viktig del för att få ett levande 
kvarter även på kvällstid.
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REFERENSPROJEKT

RE Equity

NAMN: Kv Orren, Ludvika

PLATS: Ludvika kommun, Sverige

BESTÄLLARE: Ludvika Kommun / RE Equity Fund

GENOMFÖRANDE: 2021 –2024.

STORLEK: ca 17.000 m2 BTA samt garage ca
2.500 m2

ANTAL LÄGENHETER: 130 st samt
verksamhetslokaler ca 2.500 kvm

ROLL: Byggherre
Detta projekt drivs

Detta projekt drivs av Ralph Torgersson i
form av delägare och operativt ansvarig för
genomförandefasen. Detta sker i nära dialog
med kommunens representanter samt med
projekterande arkitekt och upphandlad
totalentreprenör. Vi är nu i tidigt 
projekteringsskede
där vi i dialog med olika verksamheter (förskola,
LSS, MVC, BVC, Ungomsmottagning mm) planerar
ytornas nyttjande i markplan och i plan 1 trappa.
De övre 6%7 våningarna fylls på med bostäder
av olika slag (trygghetsbostäder, Brf lägenheter
och hyreslägenheter). Ev kan det även bli vissa
ägarlägenheter i detta projekt. Vi gör även en 3D
fastighetsbildning här.


