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1. INBJUDAN 

Ni inbjuds härmed att delta i en av Järfälla kommun utlyst markanvisningstävling för 

bostadsbyggande av äganderätter och bostadsrätter inom gällande detaljplan för 

Ormbacka B i Skälby. Detta är den andra av två markanvisningstävlingar i Ormbacka 

B. 

 

Markanvisningstävlingen pågår under perioden 2021-10-07 – 2021-11-30. Den delta-

gande exploatör som bäst uppfyller tävlingsförutsättningarna kommer att ges möjlig-

het att teckna markanvisningsavtal med kommunen, bilaga 1. Markanvisningen ger 

exploatören ensamrätt att fram till 2022-12-01 förhandla med Järfälla kommun om 

att förvärva marken. 

1.1. Tävlingens syfte 

Kommunen vill med denna markanvisningstävling få fram en tydlig entré till Orm-

backa B som visar på områdets kvalitéer och historia samt skapar en intressant stads-

bild längs Växthusvägen som upplevs småskalig. Byggrätter mot Ormbackavägen 

ska skapa en tydlig känsla av huvudgata samtidigt som byggrätterna mot naturmar-

ken ska upplevas småskaliga och intima. 

 

2. TÄVLINGSOMRÅDE 

2.1. Bakgrund om området 

Ormbacka B ligger i gränsen mellan Skälby och södra Veddesta mellan Viksjö golf-

klubb, Skälby bostadsområde och Veddesta. Området ligger ca 1 km från närmaste 

kommande tunnelbaneuppgång i Barkarby. I området har tidigare funnits flertalet 

handelsträdgårdar varav en fortfarande är i bruk. Inom området finns, förutom kom-

munens byggrätter, fem fastigheter som ska bebyggas i olika grad, inklusive handels-

trädgården. Inom detaljplanen finns förutom möjlighet till bostadsbebyggelse även 

planlagt för förskola/skola samt möjlighet till vård- och omsorgsboende. Se vidare i 

bilaga 2. 

 

 
Figur 1 Översiktsbild detaljplaneområde 
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2.2. Byggrättsområden 

Denna markanvisningstävling omfattar ett område med tre olika byggrätter och kom-

mer fungera som entré in till området och synas från den intilliggande Växthusvägen. 

 

 
Figur 2 Översikt byggrättsområden 

Byggrätt A: Angränsar till befintliga Växthusvägen och cirkulationsplatsen som leder 

in i området. Kommunen ser gärna byggnation av ett flerbostadshus med god gestalt-

ning som upplevs småskaligt mot Växthusvägen och cirkulationsplatsen.  

 

Byggrätt B: Angränsar till Ormbackavägen som kommer fungera som huvudgata in i 

området. Kommunen ser gärna byggnation av stadsradhus med tydligt arkitektoniskt 

uttryck och som visar på Ormbackavägens status som huvudgata in i området. 

 

Byggrätt C: Angränsar till naturmarken med en fornlämning och ligger mer dolt inne 

i området. Här går skalan på bebyggelsen ner. Kommunen ser att här byggs klassiska 

radhus eller friliggande villor.  

 

3. OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1. Gestaltning 

För området har ett kvalitetsprogram tagits fram för att samordna och kvalitetssäkra 

kvartersbebyggelse och dess samspel med den yttre miljöns utformning och funktion. 

Programmet ger en fördjupad bild av de kvaliteter som ska eftersträvas inom detalj-

planeområdet samt hur en god miljöanpassning ska erhållas. Se vidare bilaga 3. Till 

kvalitetsprogrammet finns en checklista kopplad som kommer att användas i mar-

kanvisningstävlingen, se bilaga 4. 

 

För denna markanvisningstävling utgår texter gällande förskole- och skolmiljöer un-

der ”Allmänna förutsättningar” i kvalitetsprogrammet och kapitel 3.1 i checklistan.  
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3.2. Parkering 

Parkering ska anordnas på kvartersmark, antalet parkeringsplatser ska ske utifrån 

kommunens parkeringsnorm, se vidare i kvalitetsprogrammet, bilaga 3 och länk un-

der rubrik 8. Kommunen ser att det sannolikt behövs parkeringsgarage för byggrätt A 

med ev möjlig infart från Ormbackavägen eller från kvarterets gatuslinga. Inga utfar-

ter från parkeringar får ske mot Ormbackavägen för byggrätt B.  

3.3. Dagvattenhantering 

Dagvattenhanteringen inom området är viktig för att inte påverka den närliggande 

Veddestabäcken. Dagvatten som uppkommer inom kvartersmarken ska omhändertas 

inom kvarteret. Kommunens riktlinjer för dagvattenhantering ska följas, se vidare i 

kvalitetsprogrammet, bilaga 3 och länk under rubrik 8. Se vidare angående kommu-

nens dagvattenhantering rubrik 3.6.11 och 3.6.12. 

3.4. Avfallshantering 

Avfallshanteringen ska ske i enlighet med kommunens renhållningsordning samt till-

lämpningsanvisningar. Tänk extra på den kommande ändring av lagstiftning för fas-

tighetsnära insamling som träder i kraft 2023. Se vidare i kvalitetsprogrammet, bilaga 

3 och länk under rubrik 8.  

3.5. Miljösäkring 

Järfälla kommun har antagit en miljöplan med kommunens övergripande miljömål 

och förtydligande inom olika delmål, se länk under rubrik 8. Ett delmål gäller god 

bebyggd miljö och ska tillämpas inom samhällsbyggnadsprocessen. Förtydligande 

finns i kvalitetsprogrammet, bilaga 3 där ett tredjepartscertifieringssystem ska väljas 

av anbudslämnare och sedan följas vidare i processen. Kommunen kräver inte att cer-

tifiering genomförs men att bebyggelse utgår från de principer som finns i certifie-

ringen samt att dessa redovisas i den fortsatta processen. Kommunen kommer premi-

era tredjepartcertifieringssystem motsvarande högre krav än Miljöbyggnad Silver.  

3.6. Allmänna anläggningar 

Kommunen ansvarar för projektering och utbyggnad av allmänna anläggningar inom 

området inklusive vatten- och avloppsledningar. Detaljprojektering för allmänna an-

läggningar är färdigställd och utbyggnad pågår. För eventuella justeringar som öns-

kas av vinnande anbudslämnare bedömer kommunen om så är möjligt och samtliga 

kostnader för omprojektering och ombyggnad bekostas av vinnaren. 

 

Nedan redogörs för ett antal förutsättningar från senaste bygghandling PMB1. In-

formation kan hämtas i utdrag ur bygghandling i dwg, bilaga 4.  

Observera att underlaget är från bygghandlingar och mindre justeringar kan ske till 

relationshandling efter utbyggnad. 

 
3.6.1. Höjdsättning 

I enlighet med bygghandling PMB1. Justeringar kan komma att ske under utbygg-

nadstiden.  

 
3.6.2. VA-serviser 

VA-servis för byggrätt B är placerad i den västra delen av byggrätten och ansluter till 

ledningar i Ormbackavägen. För övriga området är VA-servis placerad i den södra 

delen som angränsar till allmän plats. Kommunen kommer att se över antalet serviser 

och servisplaceringarna i södra delen och mindre justeringar kan komma att ske.  
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3.6.3. Dagvattenservis 

Dagvattenservis är placerad i samma läge som VA-serviser vid område B ca 1,5 me-

ter under mark. En dagvattenservis är även placerad i områdets södra del, ca 1,8 me-

ter under mark. Servisernas höjder måste beaktas vid eventuellt källargarage eller lö-

sas på annat sätt inom kvartersmark. 

 
3.6.4. Elservis 

Elservis är placerad i infartsgata med avsättningar inne i området till de olika bygg-

rättsdelarna samt i samband med VA-servis i byggrätt B:s västra del. 

 
3.6.5. Fiberservis 

Fiberserviser är placerade in i området vid i samband med VA-servis i byggrätt B:s 

västra del. 

 
3.6.6. Oljeavskiljare 

Oljeavskiljare ska placeras inom kvartersmarken och innan dagvattnet når dagvatten-

servisen.   

 

 
Figur 3 Serviser och teknisk info 

3.6.7. In-/utfarter 

För att öka trafiksäkerheten för gående i området ska antalet in-/utfarter från kommu-

nala gator minimeras där så är möjligt. Kommunen ser därför gärna en samlad in-/ut-

fart till hela tävlingsområdet. Inga utfarter från parkeringar får ske mot Ormbackavä-

gen för byggrätt B. In-/utfart till eventuellt parkeringsgarage under byggrätt A kan 

tillåtas under förutsättning att den är trafiksäker.  
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3.6.8. Belysning 

Belysning kommer att placeras på norra sidan av Ormbackavägen vid tävlingsområ-

det. Belysning kommer att ske genom armaturer på stolpar. Befintlig belysning finns 

längs gångvägen mot Växthusvägen.   

 
3.6.9. Gatuträd 

Cirka 10 stycken gatuträd kommer att placeras mellan körbana och gångbana på 

Ormbackavägen i gräns mot tävlingsområdet. Hänsyn har tagits till infart till området 

(prickområde i detaljplanen).  

 
3.6.10. Bullerplank 

Ett bullerplank kommer att uppföras mellan körbanan och gångvägen längs Växthus-

vägen med öppning till framtida busshållplats på Växthusvägen. Bullerplanket kom-

mer att ha liknande utformning som det bullerplank som finns på östra sidan om 

Växthusvägen med glaspartier och färgsättning. För information om bullernivåer, se 

bullerutredning i planhandlingarna, länk rubrik 8.  

 
3.6.11. Dagvattendamm 

Direkt söder om området finns en dagvattendamm planerad för att omhänderta, förd-

röja och rena dagvatten inom hela området. Höjdsättning på kvartersmark måste an-

passas till dagvattendammens höjder. Dagvattendammen ska hela tiden vara tillgäng-

lig för tillsyn och underhåll av kommunens driftsenheter genom infart i området och 

möjlighet att backa ner till dammen ska finnas. Se vidare under rubriken 3.9 Fastig-

hetsrättsliga frågor nedan samt i utkast till markanvisningsavtal, bilaga 1.  

 
3.6.12. Dagvattendiken 

Tävlingsområdet har dagvattendiken på respektive sidor. Byggrättsområde A angrän-

sar till svackdike mot Växthusvägen där även ett ledningspaket kommer att byggas. 

Byggrättsområde B angränsar till Ormbackavägen där dagvattenhantering sker via 

trädgropar och makadamdike med ledning. Byggrättsområde C angränsar mot natur-

marken där ett svackdike byggs för att ta omhand vatten från naturmarken. Mot detta 

dike måste stängsel, staket mur eller plank sättas upp enligt planbestämmelse.  

 
3.6.13. Fornlämningsområde 

Område C ansluter mot naturmarken vid ett dike och sedan mot ett fornlämningsom-

råde. Kvartersmarken mot fornlämningsområdet ska avgränsas genom stängsel, sta-

ket mur eller plank sättas upp enligt planbestämmelse. Vissa ingrepp på kvartersmark 

kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen.  

 
3.6.14. ÅVS 

Kommunen planerar att anlägga en återvinningsstation i lokalgatan väster om torget.  

 

3.7. Kvartersmark 

3.7.1. Tillfart dagvattendamm 

Utformning av infartsväg och släpp ner till parkmark ska utformas så att kommunens 

driftenheter kan ha tillträde till kommande damm söder om området. Utformningen 

ska göras så att en lastbil om ca 10 m kan backa ner mellan byggrättsområde A och 

byggrättsområde C. Infartsvägen måste ha bärighet motsvarande BK 2.  
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Figur 4 Översikt servitutsområde 

3.7.2. Gemensamma lekytor 

Kommunen ser att gemensamma ytor för närlek för åldrarna 1-5 år ska finnas inom 

kvartersmarken, gärna placerade centralt i området, men gärna kompletterat med lek 

upp till åldern 9 år.  

3.8. Förorenad mark 

I samband med detaljplanens framtagande har flera miljötekniska utredningar gjorts 

och sammanställts i en kompletterande miljöteknisk undersökning (se planhand-

lingar, länk under rubrik 8).  

3.9. Anslutningsavgifter 

Exploatören ska erlägga VA-anslutningsavgift vid anslutning enligt vid varje tillfälle 

gällande VA-taxa. Det samma gäller för övriga eventuella anslutningsavgifter.  

3.10. Fastighetsrättsliga frågor 

3.10.1. Fastighetsbildning 

Kommunen ansvarar för och bekostar fastighetsbildning av byggrätterna i enlighet 

med detaljplanen.  

 
3.10.2. Servitut 

Ett servitut ska upprättas senast i samband med att marköverlåtelseavtal tecknas för 

kommunens rätt att ta väg över områdets infart för att kunna drifta och sköta dagvat-

tendamm söder om området. Utkast till servitutsavtal finns som bilaga till Markan-

visningsavtalet, bilaga 1. 

 
3.10.3. Övriga fastighetsrättsliga åtgärder 

Fastighetsägaren ansvarar för eventuella övriga fastighetsrättsliga åtgärder om krävs 

för exploateringen.  

3.11. Övrigt 

Exploatören ansvarar för att all bebyggelse inom kvartersmark utförs enligt gällande 

detaljplan inklusive samtliga tillhörande handlingar, kvalitetsprogrammet och kom-

munens föreskrifter i övrigt. Exploatören ska utföra och bekosta markarbeten och an-

läggningar inom kvartersmark samt erforderliga funktionella anslutningar till allmän 
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plats (gata) samt vad som i övrigt anges i kommande markanvisningsavtal (se utkast 

bilaga 1). 

4. GENOMFÖRANDE 

4.1. Tidplan allmänna anläggningar 

Utbyggnad av allmänna anläggningar startade våren 2021 och planeras vara klar un-

der hösten/vintern 2022. Tävlingsområdet används idag som etableringsyta för kom-

munens entreprenad varför tillträde till området inte kan ske för än kommunens ent-

reprenad avslutats, preliminärt kvartal 1 2023. Tidpunkten kommer att tydliggöras i 

samband med att marköverlåtelseavtal tecknas. Området kommer att lämnas av-

plockat och avjämnat om inget annat överenskommes.  

4.2. Etablering och byggnation 

Byggetablering ska i första hand ske inom den egna fastigheten, i andra hand inom 

av kommunen anvisat område utanför fastigheten. För nyttjande av kommunens 

mark betalas en avgift samt att polistillstånd krävs. Se vidare i utkast till markanvis-

ningsavtal bilaga 1.  

4.3. Samordning 

Inom området kommer flertalet aktörer ha pågående arbeten samtidigt. Samordning 

under utbyggnadsskedet kommer bli nödvändig för att samtligas arbeten ska kunna 

pågår som planerat, se vidare i utkast till markanvisningsavtal bilaga 1. 

 

Inom området finns en befintlig handelsträdgård som har transporter till och från sin 

verksamhet. Under utbyggnadstiden får inte tillgängligheten för handelsträdgården 

hindras mer än vad som kan anses skäligt.  

5. TÄVLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

5.1. Möjlig byggrätt 

Kommunen utgår ifrån en byggrätt om mellan 7 000 – 8 000 kvm BTA i tävlingen.  

 

Viktning i utvärdering tar dock hänsyn till förslagets upplevelse, gestaltning och 

sammanhang i närområdet.  

5.2. Trähusstrategi 

Kommunen har tagit fram en trähusstrategi som är tillämplig för Järfälla kommun 

och dess bolag. Genom strategin ska trähus premieras vid markanvisningstävlingar.  

 

För att en byggnad ska definieras som träbyggnad ska stommen till största delen be-

stå av trä. Trä kan med fördel även användas utvändigt för att synliggöra att det är en 

träbyggnad. Träbyggnader kan kombineras med en rad olika material, så kallade hy-

bridkonstruktioner. 

 

I utvärderingen kommer kommunen att värdera träkonstruktionen mot övriga para-

metrar i bedömningskriterierna. 
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5.3. Köpeskilling 

Priset ska anges för bostadsrätt respektive äganderätt i kronor/ljus BTA och ska 

anges i prisläge 30 november 2021 (värdetidpunkten).  Med ljus BTA menas tempe-

raturreglerad bruttoarea ovan mark för huvudbyggnad. Garage, inglasad balkong och 

teknikutrymmen på vind räkas inte in som temperaturreglerad bruttoarea. 

 

I pris/ljus BTA ingår plankostnader och gatukostnadsersättning för området. Beträf-

fande framtida förbättringsarbeten som kan komma att utföras på gata eller annan all-

män plats gäller vad som stadgas i 6 kap. Plan- och bygglagen om gatukostnader. 

Anslutningsavgift för VA med mera enligt vid varje tidpunkt gällande taxor tillkom-

mer. 

 

Köpeskillingen ska erläggas senast den 1 december 2022. 

 

Inför marköverlåtelse ska angivet pris indexregleras, priset ska dock aldrig under-

stiga det kvadratmeterpris som anges i vinnande tävlingsbidrag. Se vidare i utkast till 

markanvisningsavtal Bilaga 1. 

5.4. Upplåtelseform 

Samtliga bostäder ska upplåtas som bostadsrätt eller äganderätt. 

5.5. Avtal med kommunen 

Så snart vinnare i tävlingen utsetts ska markanvisningsavtal tecknas med kommunen, 

utkast till markanvisningsavtal bifogas, bilaga 1. Efter att markanvisningsavtal teck-

nats ska exploatören genomföra projektering av bebyggelsen.  

 

Marköverlåtelseavtal kommer att tecknas under 2022 med bygglovshandlingar alter-

nativt utkast till bygglovshandlingar klara. Avtalet ska tas upp i politisk nämnd i no-

vember varför handlingar och avtal ska vara klart senast i början av oktober. 

5.6. Grundkriterier för medverkan 

För att tävlingsbidraget ska vara giltigt ska exploatören uppfylla nedan angivna krite-

rier. Deltagande exploatör vars tävlingsförslag inte uppfyller dessa kriterier kommer 

att diskvalificeras. Kriterierna ska vara uppfyllda vid inlämningstidpunkten. Kommu-

nen kan dock väga in skäl ända fram till att markanvisningsavtal tecknas. 

- Ledande befattningshavare hos exploatören får inte ha gjort sig skyldiga till 

ekonomisk brottslighet eller skattebrott. 

 

- Exploatören ska kunna visa att den i sig själv eller genom moderbolag, borge-

när, samarbetspartner eller dylikt har ekonomisk stabilitet och hållbarhet för 

att kunna genomföra projektet. 

 

- Exploatören åtar sig att erlägga köpeskilling senast 1 december 2022. 
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6. INLÄMNING OCH UTVÄRDERING AV TÄVLINGSFÖRSLAG 

6.1. Handlingar i anbudet 

Anbudslämnare ska i anbudet inkludera följande handlingar: 

- Ifylld anbudsblankett (bilaga 6) 

- Handlingar som visar att anbudsgivare uppfyller grundkriterierna i punkt 5.4 

- Kreditupplysning inte äldre än en månad gammal från tävlingens sluttid 

- Registerutdrag på anbudsgivare samt ev borgenärer 

- Vid behov fullmakt för undertecknare av anbudet 

- 1 st beskrivning av anbudet i text på totalt 2 st A3 inkl bilder innehållande 

o Beskrivning av anbudets gestaltningsidé, material och färgsättning, 

gärna med hänvisningar till kvalitetsprogrammet 

o Hur respektive byggrättsområde anknyter till kommunens önskemål 

enligt punkt 2.2 

o Principer för dagvattenhantering inom kvartersmark 

o Beräknat antal parkeringsplatser enligt kommunens parkeringsnorm 

o Beskrivning av kvarterets gemensamma lekytor 

o Övergripande redovisning av buller och vibrationer mot allmänna ga-

tor 

- 1 st situationsplan i skala 1:500 i A3 format innehållande 

o Ungefärlig placering av byggnader 

o Grov höjdsättning 

o Parkeringslösningar och angöring till bostäderna 

o Principiell dagvattenhantering 

- 3 st elevationer i A3 format i skala 1:500 

o En elevation från Ormbackavägen 

o En elevation från Växthusvägen med linje för bullerplank på 2,3 m 

höjd över befintlig gångväg 

o En elevation på radhusen mot naturmark, OBS! skala 1:200 

- 1 st illustration/vy (valfritt perspektiv) 

- 1 st flygvy (valfritt håll) 

- 2 st referensprojekt på likartad bebyggelse, totalt 2 A4 (ett per projekt)  

- Ifylld checklista tillhörande kvalitetsprogrammet (bilaga 4) 

6.2. Inlämning av tävlingsförslag 

 

Tävlingsförslaget ska ha inkommit till kommunen senast  

tisdag 30 november 2021 kl 15.  

 

Anbud som lämnas in fysiskt ska ske kommunens reception på Vasaplatsen 11, Ja-

kobsbergs centrum.  

 

Anbud som skickas per post ska vara poststämplat senast 26 november 2021.  

 

Samtliga anbud ska vara adresserade enligt nedan: 

Järfälla kommun 

Samhällsbyggnadsavdelningen, Ormbacka B E2 

177 80 Järfälla.  
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6.3. Utvärdering av tävlingsförslaget 

Förutsatt att grundkriterierna för medverkan i markanvisningstävlingen som anges i 

rubrik 5.4 och kommunens övriga förutsättningar är uppfyllda kommer inlämnade 

tävlingsbidrag att utvärderas.  

 

Bedömningen kommer att ske enligt;  

- bebyggelsens utformning och efterlevnad av kvalitetsprogrammet och checklis-

tan 

- pris för bostadsrätt/äganderätt 

 

Meriterande vid bedömningen kommer vara andelen träbyggnad i konstruktionen 

samt låg energiförbrukning (högre krav än Miljöbyggnad Silver).  

 

Värdering av bostadsbebyggelsens kvalitet och anpassning till området kommer att 

ske genom en samlad bedömning. 

 

Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av de inlämnade förslagen. Kommunens 

tidigare erfarenheter av exploatören kommer att vägas in i bedömningen. 

6.4. Publicering av vinnare 

När beslut fattats om vinnare delges detta till anbudsgivarna via mail. Vinnande täv-

lingsbidrags kontaktperson kontaktas innan beslut om vinnare publiceras. 

 

7. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

7.1. Frågor 

Frågor under tävlingstiden kan ställs skriftligen till Irene Bellman,  

irene.bellman.k@jarfalla.se. Alla frågor kommer att besvaras via mail och publiceras 

på kommunens hemsida. Svarstid på upp till en vecka kan förekomma. Sista datum 

för frågor är den 19 november.  

7.2. Upphovsrättsliga- och nyttjanderättsfrågor  

Inlämning av tävlingsförslag innebär att kommunen ges rätt att utan ersättning till 

upphovsman eller exploatör ställa ut och/eller publicera förslagen samt mångfaldiga 

det för behandling inom kommunen. 
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8. LÄNKAR OCH BILAGOR 

8.1. Bilagor 

Bilaga 1 Utkast till markanvisningsavtal 

Bilaga 2a Detaljplan (pdf) 

Bilaga 2b Detaljplan (dwg)* 

Bilaga 3 Kvalitetsprogram 

Bilaga 4a Checklista (pdf) 

Bilaga 4b Checklista (excel) 

Bilaga 5 Bygghandling PMB1 (dwg)  

Bilaga 6 Anbudsblankett 

 

* Detaljplanens grundkarta är inte aktuell, ersätts av höjdsättning i bygghandling 

PMB1 

8.2. Länkar 

Samtliga planhandlingar 

https://www.jarfalla.se/byggaochbo/stadsutvecklingochdetaljplaner/pagaendeplanar-

beten/ormbackaetappb.4.1859292814dfc1e8888190c.html 

 

Järfälla kommuns parkeringsnorm 

https://www.jarfalla.se/byggaochbo/forentreprenorer/parkerings-

norm.4.3331e80715c04818c58e4afb.html 

 

Riktlinjer för dagvattenhantering 

https://www.jarfalla.se/down-

load/18.587b8e0515c91377501f1ca9/1560948738901/riktlinjer-dagvattenhante-

ring.pdf 

 

Avfallshantering 

https://www.jarfalla.se/byggaochbo/avfallochatervinning/lamnaavfall/reglerochvill-

korforavfallochatervinning.4.dcc12c315f6c519c7cc288b.html 

 

Miljöplan 

https://www.jarfalla.se/down-

load/18.caf17471600680ddabb6ce2/1543236381301/miljoplan-jarfalla-2016-

2024.pdf 

 

Länshållningsvatten: 

https://www.jarfalla.se/byggaochbo/vattenochavlopp/vattnetijarfalla/dagvat-

ten.4.6f02e66014c5bd408d55babe.html 

 

Etablering: 

https://www.jarfalla.se/byggaochbo/torgochallmannaplatser/anvandningavoffent-

ligmark.4.640dac6b1300db73e7c800011756.html 

 

Trähusstrategi: 

https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/insynochrattssakerhet/styrdoku-

mentochforeskrifter/hallbarhetsarbete.4.30fd335715c09c806abdabf6.html 
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