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Vilka är vi? 
Vi är ett starkt och stabilt bostadsutveck-
lingsbolag med fokus på Skåne. Under 
de senaste 5 åren har vi levererat ca 100 
nyckelfärdiga bostäder årligen. 

Våra koncept är organiserade under Op-
timalahem gruppen och innefattar varu-
märkena 1:A Villan, Optimala Hem samt 
JW Hus. 

Kortfattat verkar vi inom bostadsutveck-
ling där vi genomför projekt från tidig 
projektidé via detaljplan till nyckelfärdiga 
hem - Alltifrån friliggande villor med ägan-
derätt till radhus med bostadsrätt ligger 
inom vårt kompetensområde. I detta 
projekt tar vi också klivet och producerar 
hyresrätter i samma tappning som våra 
fantastiska bostadsrätter. 

Genom våra kundanpassade koncept vill 
vi erbjuda ett smartare boende som möj-
liggör för fler unga och äldre att flytta till 
en modern, prisvärd och yteffektiv bostad. 
Ett boende som ger tid över för familj och 
vänner. 

Att bo bekvämt i en bostadsrätt innebär 
även en trygghet och gemenskap med 
grannarna, som kan se över hemmet när 
ni åker på semester. Det finns en mindre 
trädgård som ska användas för alla fina 
sommardagar då man vill sitta ute och 
njuta av bullkalaset. Allt är nytt och fräscht 
vilket underlättar vardagen och livet i 
helhet. 

Ett Optimalt Hem eller en 1:A Villan för 
livsnjutaren som vill ha mer kvalitetstid 
och mindre måsten!
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Vårt förslag
LÄGE LÄGE LÄGE...
Markanvisningsområdet ligger i Båstad kommun, 
närmre bestämt i Norra Hemmeslöv. Bara ett stenkast 
väster om tävlingsområdet breder den milslånga 
sandstranden ut sig längs Laholmsbukten och i norr 
gränsar området till vackra skummelslövs naturreser-
vat. Läget kan inte bli bättre!

Järnvägsstationen ligger endast 1500 m söder om om-
rådet. Så hoppa på cykel och ta tåget till Helsingborg, 
Lund, Malmö och Köpenhamn i söder eller varför inte 
ta en shoppingtur i Göteborg över dagen?

Heden Etapp III gränsar mellan Båstad och Laholms 
kommun. Tävlingsområdet utgör den sista av utbygg-
nadsetapperna i området. Vi är väl förtrogna med om-
rådet eftersom vi är i full gång med projekt i tidigare 
etapp. Efterfrågan är god och vi har en väl upparbetad 
kundkrets och tror stenhårt på den nu föreslagna pro-
dukten. 

FAKTA
     * 8 huskroppar med 4 bostäder i varje
     * Totalt 32 hyresrätter
     * 2-plan om vardera 124 kvm BOA
     * Hubhus för samvaro och nya möten
     * Gemensamma gröna ytor
     * Egen täppa med ”villakänsla”
     * Egen parkeringsplats
     * Tillgängligt för boende och besökare
     * Underbart läge i vackra Båstad

HUSEN
Förslaget tar väl tillvara på de attraktiva förutsätt-
ningar som läget har. Det gäller närheten till vattnet 
och till naturen. Husens exteriör passar väl ihop med 
omkringliggande bebyggelse och känns lagom både 
i omfattning och form. De egna små tomterna med 
bilplats nära husen skapar ”villakänsla” för de boende.

Husens placering är väl genomtänkt för att maximera 
de gemensamma utomhusmiljöerna. Både framför 
och bakom huskropparna har vi skapat gröna och 
lummiga ytor för gemenskap och trivsel. Här kan man 
grilla, spela boule, sitta ner och umgås.

Siktlinjer har tagits tillvara både i nord-sydlig och 
väst-östlig riktning. VI har varit noga med att koppla 
samman gena smitvägar med befintligt gång- och 
cykelnät runt kvarteren. Det ska va lätt och kännas 
tryggt att ta sig runt såväl i som till andra delar av 
bostadsområdet. Förslaget presenterar bilparkeringar 
för boende och gäster. Cykelparkeringar finns i nära 
anslutning till varje entrê.

I det västra kvarteret föreslår vi en Hub - en möteslokal 
för de boende där man tillexempel kan laga mat till-
sammans, jobba, läsa läxor, spela pingis eller ha kalas. 
En gemensamhetslokal av detta slag främjar samvaro, 
nya möten och grannsamverkan och har visat sig vara 
mycket uppskattad i andra projekt vi utvecklat. 

Vårt förslag är helt enkelt ett vackert, tryggt och håll-
bart bostadsområdet som inspirerar såväl grannar 
som besökare till möten och gemenskap!

BOENDET
Vårt förslag innehåller 32 fantastiska bostäder i 
2-plan om hela 124 kvm vardera. Upplåtelsefor-
men är hyresrätt. Det känns positivt att kunna 
erbjuda åretruntboende till en bredare mål-
grupp än tidigare. 

Vår målsättning är att skapa boende som ge-
nererar flyttkedjor såväl inom som utanför 
kommunen. En attraktiv målgrupp är alla de 
intressenter som bor i Småland och vill flytta ut 
till kusten. Det skapar flyttkedjor i regionen och 
ger nya skattebetalare till Båstad kommun som 
åretruntboende.

En annan viktig målgrupp är barnfamiljer som 
inte har möjlighet att köpa ett boende i detta 
attraktiva läge. De har kanske inte hunnit göra 
en bostadskarriär och saknar kontantinsats. 
Det ska vara möjlighet för alla att bo i en ny, 
välplanerad och hållbar bostad - det är vår nya 
produkt! 

Trogna kommuninvånare som idag äger en 
villa kanske går i drömmar om ett nytt och un-
derhållsfritt boende. De vill sälja men bo kvar 
på orten. Då är våra hyresrätter ett riktigt bra 
alternativ. På detta sätt skapas också flyttkedjor 
inom Båstad. 
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Vårt förslag
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning
gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap 8 § 2

LokalgataGATA1

NaturområdeNATUR

Kvartersmark,  4 kap 5 § 3

BostäderB

Tekniska anläggningarE

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Placering,  4 kap 5 § 2

Friliggande huvudbyggnad / huvudbyggnader  ska placeras minst 4 m från
fastighetsgräns.
Komplementbyggnad / komplementbyggnader ska placeras minst 6 m från gräns
mot gata och minst 1 m från övriga tomtgränser. För byggnad närmare än 4 m från
grannfastighet gäller särskilda brandkrav.
Garage/carport får sammanbyggas med huvudbyggnad om byggnaden inte
placeras närmare än 4 meter från gräns till annan fastighet.
Murar och plank som ligger närmare än 4 m från fastighetsgräns mot allmän
platsmark får inte överstiga 0,8 m.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK MED BOSTADSÄNDAMÅL
Bebyggandets omfattning,  4 kap 11 § 1

Fastigheten får bebyggas med friliggande enbostadshus, flerbostadshus,
gruppbyggda parhus, radhus och / eller kedjehus.

Vid byggnation av gruppbyggda parhus, radhus och / eller kedjehus är minsta
tillåtna tomtstorlek 250 m2 per bostadsenhet och maximalt 40 % av tomtarean får
upptas av byggnad (er) inkl komplementbyggnad. Huvudbyggnad får uppföras i
högst 2 våningar och med en högsta nockhöjd om 8,3 meter (exkl eventuell
skorsten).

I det fall fastigheten bebyggs med friliggande enbostadshus är högsta tillåtna
byggnadsarean 250 m2 varav 40 m2 reserveras för komplementbyggnad. Högsta
tillåtna nockhöjd avseende huvudbyggnad är 8,3 meter (exkl eventuell skorsten).
Minsta tillåtna storlek på fastighet för friliggande enbostadshus är 600 m2.

I det fall fastigheten bebyggs med flerbostadshus får högst 1/5 av fastigheten
bebyggas. Största byggnadsarean per flerbostadshus är 500 m2.

Marken får inte förses med byggnad. Mindre skärmtak
över entréer får dock anordnas. Max 3,0 m2 per entré.

0.0
Högsta nockhöjd i meter avseende flerbostadshus.
Hisschakt får anordnas utöver nockhöjd. Högsta
nockhöjd avseende komplementbyggnad är 3,5 m.

Utformning,  4 kap 16 § 1

Lägsta höjd på färdigt golv skall vara minst 0,3 m över anslutande gata.
Kompletterande kontroll av eventuell förekomst av organisk jord under
schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före grundläggning.

schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före grundläggning.

Utförande,  4 kap 16 § 1

Källare får inte finnas

Markens anordnande och vegetation,  4 kap 13 § 1

Parkering  ska lösas inom kvartersmark. Minst 1 parkeringsplats per bostadsenhet
krävs.
Endast 50 % av fastighetsarean får hårdgöras

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap,  4 kap 7 §

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats

Genomförandetid,  4 kap 21 §

Genomförandetiden är 5 år räknat från den dag planen vinner laga kraft.

Ändrad lovplikt,  4 kap 15 § 1

Bygglov krävs inte för murar och plank som ligger närmare allmän platsmark än 4
meter och är lägre än 0,8 m, inte heller för murar och plank som är lägre än 1,5
meter på övrig tomtmark.. Bestämmelsen gäller under planens genomförandetid.

ILLUSTRATION
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Planprogram
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Hållbarhet i fokus
SOCIALT
Intresset att bo och leva i Båstad är stort. Vi anser att nya bostäder ger fler 
möjlighet att flytta till denna fantastiska plats. Det finns en efterfrågan att bo 
i Båstad både hos unga, barnfamiljer och för de som vill bo kvar på orten i ett 
nytt, fräscht boende.

Därför presenteras vi vårt förslag med 32 bostäder i 2 plan om 124 kvm var-
dera. Totalt ca 4480 kvm BTA.

UPPLÅTELSEFORM 
Vi erbjuder bostäderna med hyresrätt med en ingångshyra på 1 600 kr per 
kvm BOA inklusive värme och VA. Tanken är att kunna flytta till ett socialt 
tryggt område med många andra familjer i en härlig gemenskap 

Att knyta ihop området med omkringliggande bebyggelse och funktioner 
är väldigt viktigt. Vi vill att det ska vara lätt och säkert att ta sig via gång- och 
cykelstråk ner till stranden och till kompisar, arbete och kommunikationer. 
Mindre ”smitvägar” genom området gör att kvarteren känns lätttillgänglig 
och öppen.

EKOLOGISKT 
Projekt Heden III är redan från början ett klimatsmart område. Som med-
lemmar i LFM30 ser vi fram emot att jobba mot de mål som formuleras i den 
färdplanen, utöver de egna målen vi har med vår produktion. Våra hus är 
såklart trähus, byggda inomhus i fabrik med tydliga riktlinjer om arbetsmiljö 
och minsta möjliga svinn. Transporten av husen till byggplatsen sker alltid i 
fossilfria transporter. 

KLIMATDEKLARATION
Alla våra bostäder klimatdeklareras. En klimatdeklaration innebär att vi pre-
senterar bostadens klimatavtryck när det gäller råvaruutvinning, tillverkning 
av produkter och material och transporter. Projektspecifika jämförbara vär-
den sammanställs och redovisas.

DETALJERNA
På byggnadernas fasader sätter vi spaljéer för klängväxter som förstärker det 
personliga i området, främjar trivsel och skapar lust att vårda och bevara. Vi 
anlägger gröna ytor för gemenskap och känsla av två trygga, välkomnande 
och sammanhängande kvarter. I de planerade hubhusen kan både boende 
och besökare umgås, skapa nya kontakter och bygga gemenskap. Vi har sett 
att denna funktion är väldigt flitigt använd inom andra bostadsområden 
varför vi vill erbjuda den även här. 

EKONOMISKT 
Vår verksamhet är helt målgruppsstyrd och vi vet av erfarenhet att vi genom 
en effektiv produktionsmetod håller en lägre prisnivå i förhållande till mot-
svarande projekt, vilket möjliggör för familjebildare att i detta fall få hyra sitt 
eget boende i ett mycket attraktivt område. 

Driftskostnader är givetvis en viktig parameter för totalekonomin, där väl-
byggda hus i kombination med moderna uppvärmningssystem skapar 
förutsättningar för låga boendekostnader. Husen byggs med egen luftvär-
mepump m.m.
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Referensobjekt
Optimalahemgruppen har genom åren färdigställt projekt över hela Skåne 
och vi är  mycket stolta över våra nöjda kunder. Genom åren har vi arbetat 
med kommuner och privata aktörer i många av Skånes kommuner. Vi har 
genom sunda affärer och gott affärsmannaskap skapat oss en bas i Skåne
som både är stabil och trygg. 

Från vårt huvudkontor i Malmö produceras bra bostäder med mycket låga 
overheadkostnader vilket ger en attraktiv prisbild likväl som en sund ekono-
mi för oss som leverantör. Vi vet att långsiktighet och anpassning till mark-
nadens förändringar är viktiga egenskaper för en stabil och framgångsrik 
bostadsproduktion.

I Svarte, Ystads kommun, har vi varit med och ”startat” det nya Svarte. På en 
sluttning mot havet några minuter från Ystad har vi byggt två bostadsrätts-
föreningar. Samspelet mellan de båda hustyperna blev mycket bra och ger 
en variation som är tilltalande för ögat. Inflyttning av 1:a villan BR skedde i 
mars 2020 och Optimala hem BR flyttade in i september 2020. Intresset var 
stort och de som flyttat hit är väldigt nöjda med sitt nya boende. 

I Skurups kommun är vi i full gång med markarbetena för detta härliga 
2-plans projekt. Mitt i centrala Skurup med endast några minuters promenad 
till järnvägsstationen uppför vi samma hustyp vi nu föreslår inom Heden III 
- 2 plans radhus om 124 kvm BOA. Här förverkligar vi många familjers dröm 
genom ett fantastiskt nytt och genomtänkt boende, den egna täppan till 
trädgård och gemensamma ytor för samhörighet mellan grannar och besö-
kare.  

YSTAD - SVARTE   SVARTE - YSTAD    ÖSTERGÅRD - SKURUP
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Anbudsgivare 
FASTIGHET: Del av Hemmeslöv 10:10, Heden III i Båstad 

kommun

FÖRSLAG: 32 bostäder i 2 plan om vardera 124 kvm BOA

Total BTA ca 4480 kvm

UPPLÅTELSEFORM: Hyresrätt

Ingångshyra 1 600 kr per kvm inkl värme och VA

TIDPLAN: Inflyttning ca 1,5 år från projektstart

ANBUD: 1 000 kr per kvm BTA

FINANSIERING:  Förvärvet sker med egna medel och bank-
finansiering. Genomförandet av entreprenaden 
finansieras genom traditionellt byggnadskreditiv

REG. BEVIS:  Se Optimalahem Bostadsutveckling Sverige AB

FIRMATECKNARE: Emil Hribsek, se bifogad registreringsbevis

Sammanfattning
INLÄMNARE: Optimalahem Bostadsutveckling Sverige AB

Org.nr: 559064-5429

Projektet kommer utvecklas i av ovan angivet 
företag helägt koncernbolag

KONTAKTPERSON: Maja Gullmo, Affärsutvecklare

0723-948 948, maja.gullmo@optimalahem.se

ADRESS: Östergatan 27
211 25 MALMÖ

EKONOMI: Resultaträkning (tkr)

220-12     2019-12     2018-12     207-12     2016-12
 67 299        20 086      52 309       51 385       74 248

Bolaget har en stabil intjäning på god nivå vilket 
innebär att det finns kapital för att genomföra 
de planer vi redovisar i detta prospekt.
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