
Dialogmöten 2022
Om framtidens hyresrätter i 

Mörbylånga kommun



Välkommen till oss!

Mörbylånga Bostads AB är ett kommunalt 
bostadsföretag med fastigheter på sju orter 
över södra Öland. Vi bygger och förvaltar 
bostäder med hyresrätt.

Vi är ett stabilt företag med lojal personal och 
våra hyresgäster uppskattar den nära kontakt 
de får med oss. Mörbylånga Bostads AB ägs 
till 100% av Mörbylånga kommun. 

I dagsläget har vi ca. 800 lägenheter 
fördelade över Mörbylånga, Färjestaden, 
Algutsrum, Skogsby, Gårdby, Degerhamn 
och Grönhögen. 

Vi förvaltar på uppdrag av Mörbylånga 
kommun även kommunens fastigheter såsom 
skolor, förskolor, äldreboenden, kommunhus 
m.m. 

I vårt uppdrag ingår även att förvalta 
kommunens fastighetsbolag MFAB, 
Mörbylånga Fastighets AB.



Kan vi bygga billigt?

Att bygga är dyrt och det kostar lika mycket att bygga i hela 

kommunen. 

MBAB lyder under LOU

Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till 

att offentliga inköp öppnas för konkurrens och att offentliga medel 

används så effektivt som möjligt. 

Stöd till nyproduktion

Ett statligt investeringsstöd för byggande av hyresbostäder och 

bostäder till studerande infördes 1 januari 2017. Syftet med stödet var 

att öka bostadsbyggandet. Vid årsskiftet 2021/2022 avvecklades 

stödet vilket påverkar förutsättningarna för hyresrätter i nyproduktion. . 

Stordriftsfördelar

Att bygga större projekt påverkar alltid produktionskostnaden i positiv 

riktning.



Vi tar en titt på våra 

senaste bostadsprojekt



Våra senaste bostadsprojekt

Safirvägen 4-6 i Färjestaden

Byggår: 2013

Byggnadstyp: Kombohus i två våningar

Antal bostadshus: 2st 

Antal hyresrätter: 16st

Hiss: Ja

Produktionskostnad:  20 950 kr/kvm

Hyra per kvadratmeter: 1 320 kr

Vad hade det kostat idag?

Produktionskostnad:     39 000 kr/kvm

Hyra per kvadratmeter:   1 850 kr



Safirvägen 4-6 i Färjestaden

16st lägenheter fördelat på två byggnader

• 2 rok - 60,4kvm – 7 554 kr/mån  (2022)

• 3 rok - 71,9kvm – 8 738 kr/mån  (2022)

1 478 kr / kvm

Vad hade det kostat idag?

• 2 rok - 60,4kvm - 9 300 kr/mån 

• 3 rok - 71,9kvm - 11 000 kr/mån

1 850 kr / kvm

I hyran ingår: varm- & kallvatten, uppvärmning 

2 rok - 60,4kvm

3 rok – 71,9kvm

Våra senaste bostadsprojekt



Våra senaste bostadsprojekt

Norra Viken i Mörbylånga

Byggår: 2019

Byggnadstyp: Kombohus, parhus

Antal bostadshus: 3st 

Antal hyresrätter: 6st

Produktionskostnad:     32 000 kr/kvm

Hyra per kvadratmeter:   1 400 kr

Vad hade det kostat idag?

Produktionskostnad:     40 000 kr/kvm

Hyra per kvadratmeter:   1 750 kr



Norra Viken i Mörbylånga

6st lägenheter fördelat på tre byggnader

• 3 rok – 73 kvm – 8 500 kr/mån  (2022)

1 442 kr / kvm

Vad hade det kostat idag?

• 3 rok – 73 kvm – 10 645 kr/mån 

1 750 kr / kvm

I hyran ingår:  Kallvatten 

3 rok - 73kvm 3 rok - 73kvm

Våra senaste bostadsprojekt



Vad planerar vi 

för bostäder just nu?



Våra planerade 

bostadsprojekt

Nybovägen i Grönhögen



Våra planerade 

bostadsprojekt

Nybovägen i Grönhögen

Byggår: Planering pågår

Byggnadstyp: Hus i tre våningar

Antal hyresrätter: 10st

Hiss: Ja

Solenergi: Ja

Uppskattningar:

Produktionskostnad:  40 000 kr/kvm

Hyra per kvadratmeter: 1 800 kr



Nybovägen i Grönhögen

10 st lägenheter fördelat på tre våningar

• 2st,   1 rok – 53 kvm – ca.   8 000 kr/mån

• 2st,   1 rok – 40 kvm – ca. 6 000 kr/mån

• 4st,   2 rok – 55 kvm – ca. 8 250 kr/mån

• 2st,   3 rok – 72 kvm – ca. 10 800 kr/mån

I hyran ingår: varm- & kallvatten, 

uppvärmning 

Våra planerade 

bostadsprojekt



Låter det intressant?
Lämna gärna dina tankar, 

synpunkter och funderingar! 



Mörbylånga Bostads AB

Köpmangatan 32

386 50 Mörbylånga


