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Fråga 1: 
 
Hej, 
 
Jag har en fråga ang. er nya markanvisningstävling i kvarteret Joneberg. Kul att ni även 
välkomnar byggemenskaper - men jag har en fråga ang. poängsättningen. 
- Om en "icke byggemenskap" skickar in ett bidrag och får 5 poäng på samtliga rubriker bortsett 
från A, så kan denna högst få det totala betyget 2,6 poäng. 
- En byggemenskap som skickar in ett bidrag som får 1 poäng på samtliga rubriker bortsett från 
A, landar på det totala betyget 3,4. 
Byggemenskapen kan alltså ha fått bedömningen "Mycket dåligt, förslaget är behäftat med ett 
flertal oacceptabla brister" på följande punkter: Bebyggelsens utformning, intressentens 
projektidé som helhet samt parkeringslösning - och ändå vinna över "icke byggemenskapen? 
Det räcker alltså att det är ett riktigt dåligt förslag ifrån en byggemenskap med i tävlingen för att 
alla "icke byggemenskaper" skall slås ut. Vad är era tankar kring detta? Om detta stämmer, 
varför ordnar ni inte en tävling för enbart byggemenskaper? 
Stämmer detta eller har vi missuppfattat något? 
 
 
Svar på fråga 1: 
 
Hej! 
 
Kul att du har hittat markanvisningstävlingen för Joneberg 3! 
 
Under rubriken ”Bedömningsgrund” står det att ”Simrishamns kommun förbehåller sig rätten 
att fritt pröva inkomna tävlingsbidrag och fri rätt att förkasta samtliga tävlingsförslag utan 
ersättningsskyldighet.” Detta är givetvis inget kommunen strävar efter, och jag hoppas att det 
inte behöver inträffa, men om ett tävlingsbidrag verkligen är jättejättedåligt ur alla aspekter, så är 
det kanske inte det kommunen vill ska byggas, även om det är en byggemenskap som skickat in 
förslaget. Nu tror ju jag, att en byggemenskap i allra högsta grad är intresserad av att bygga något 
bra – det är ju trots allt en grupp människor som bygger för att själva bo där. Tanken var att ge 
byggemenskaper en fördel jämfört med etablerade exploatörer som rimligtvis har större 
ekonomiska förutsättningar att även i ett tidigt stadium lägga mycket pengar på arkitektur och 
utformning. 
 
Detta är första gången Simrishamns kommun anordnar en tävling där byggemenskaper särskilt 
uppmuntras. Kommunen tror att det finns ett intresse men kan inte vara säker på att det 
verkligen kommer in tävlingsbidrag från byggemenskaper. En tävling för endast 
byggemenskaper skulle då innebära en risk att inte få in något bidrag alls. Om inga bidrag 
inkommer från byggemenskaper kommer således hela bedömningen att göras utifrån 
tävlingsbidragens förslag till projektidé och utformning. 
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