
 

 
 
Rättviks kommun 

Webbplats 
rattvik.se 

E-post 
mark.plan@rattvik.se 

Organisationsnr 
212000-2171 

Postadress 
795 80 Rättvik 
 
 

Besöksadress 
Vasagatan 1 
795 30 Rättvik 
 

Telefon 
0248-70 000 vx 

Fax 
0248-51 211 

Bankgiro 
469-9179 
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Datum 
2017-01-23 

 
Anbudsinstruktioner 

 
 

 
 

 
  

 

Anbud på tomt i Sjurberg 
Rättviks kommun säljer en tomt i Sjurberg via anbud. Tomten har 
fastighetsbeteckning Sjurberg 32:4 och presenteras närmare i bifogat 
prospekt. Tomten säljs med byggkrav vilket betyder att om ingen byggnation 
påbörjats efter ett år återgår köpet. Utgångspriset är 300 000 kr. 

Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt och kommer att, om möjligt, 
prioritera permanentboende och barnfamiljer. 
De skriftliga anbuden på vår anbudsblankett (se baksidan) ska vara 
kommunen tillhanda senast tisdag 2017-02-28 på adress: 

”ANBUD SJURBERG” (Tydligt märkt på kuvertets framsida) 

Rättviks kommun 
Mark- och planenheten 
795 80 Rättvik 

• Onsdag 2017-03-01 kl. 08.00 öppnas alla skriftliga anbud.  

• Torsdag 2017-03-02 kommer en sammanställning att göras och alla 
anbudsgivarna kontaktas via mail (den mailadress man angett på 
blanketten) för att meddelas högsta bud och om man får vara med på 
fortsatt budgivning. De som väljs ut är de som på blanketten fyllt i att 
de vill vara med på fortsatt öppen budgivning, som lagt de högsta 
buden samt de som tillhör den prioriterade målgruppen.  

• Fredag morgon 2017-03-03 kontaktas den utvalda gruppen via 
samma mailadress. Budgivningen startar kl. 10.00 och målet är att 
avsluta senast kl. 14.00. Vill man lämna bud svarar man bara på 
mailet. Budgivningen dokumenteras. 

För ytterligare frågor kontakta: 

Annika Varghans 
Markansvarig 
0248-70 152 
annika.varghans@rattvik.se 

Anders Sydén  
Mark och planchef 
0248-70 153 
anders.syden@rattvik.se 



 
Datum 
2017-01-23 

      
Anbudsinstruktioner 
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Anbudsblankett Sjurberg 32:4 
Namn på 
anbudsgivare 
(en eller flera) 

 

Personnummer 
 

 

Adress 
 
 

 

Mobil nr 
 

 

Mailadress 
 

 

Avser att bo 
permanent? 

 

Hur många i 
hushållet? Barn? 

 

Planer/idéer för 
byggnation, 
utformning och 
tidsaspekt 

 

Övriga upplysningar 
 
 

 

ANBUD KR 
 

 

Vill vara med på 
fortsatt budgivning 
3/3 kl 10- JA el NEJ? 

 

Ort & datum: 
 
 
 
 

Underskrifter: 
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