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promemoria, helt eller delvis, utan medgivande av
Kommersiella Fastigheter är förbjudet enligt lag



Förord & Villkor

Emprender AB, org.nr 556442-3530 (”Säljaren”) har 
för avsikt att avyttra Fastigheten Skara Almen 1 
(”Fastigheten”) genom överlåtelse av Fastigheten
direkt. 

Säljaren har givit Kommersiella Fastigheter och 
ansvarig transaktionsrådgivare uppdraget att för-
medla Fastigheten. Denna presentation har samman-
ställts av Kommersiella Fastigheter och skall tjäna 
som underlag för vidare diskussion avseende ett 
eventuellt förvärv av Fastigheterna/Bolagen.
Materialet tillhör Säljaren och Kommersiella
Fastigheter.

Syfte

Presentationens syfte är att presentera
Fastigheterna/Bolaget för potentiella köpare 
och tjäna som underlag att utifrån innehållet i
försäljningsprospektet lämna ett indikativt bud på
Fastigheterna/Bolaget. Intressenter inbjuds härmed att
mot denna bakgrund lämna indikativa bud för förvärv av
var och en av Fastigheterna/Bolaget. Indikativa bud skall
avse underliggande fastighetsvärde/-en och med vidare
förutsättningen att; driftsavtal och liknande avtal är
tecknade med sedvanliga och marknadsmässiga 
villkor förvärvet av Fastigheterna/Bolaget 
sker utan övertagande av befintliga lån. 

Indikativa bud lämnas skriftligen/via epost till
kontaktperson nedan. De indikativa buden kommer
sedan att ligga till grund för slutförhandlingar med den
eller de budgivare som lämnar det för Säljaren mest
fördelaktiga budet. Budgivare kommer i samband 
med slutförhandling att få ta del av mer detaljerad
information om Fastigheterna/Bolagen.

Indikativa bud
Visning efter överenskommelse
Slutförhandling
Utkast till köpehandling
Due Diligence
Avtal
Tillträde

Genomförs enligt följande:

Försäljningsprocessen

De uppgifter om Fastigheten som 
lämnats i denna presentation är hämtade 
från källor som bedöms vara tillförlitliga.

Säljaren svarar endast för sådana garantier som
uttryckligen lämnas i den köpehandling som teck-
nas med slutgiltig köpare. I övrigt kommer Säljaren 
att friskrivas från ansvar för alla fel och brister i
Fastigheterna. Intressenter uppmärksammas och
uppmanas att fullgöra sin undersökningsplikt.

Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst, 
utan förklaring, avbryta diskussioner eller ändra
försäljningsprocessen angående försäljningen 
av Fastigheten. Ägaren förbehåller sig även fri
prövningsrätt. Innehållet i presentationen 
är strikt konfidentiellt och får endast användas 
i enlighet med gjord överenskommelse med
Kommersiella Fastigheter. Varje form av mång-
faldigande av innehållet i denna presentation, 
helt eller delvis, utan medgivande av 
Kommersiella Fastigheter är ej tillåtet.

Indikativa bud

Fastighetsvärdet utryckt som en summa i
svenska kronor
Eventuell besiktning / Due Diligence
Finansiering
Tidsplan och önskad tillträdesdag
Andra faktorer som kan anses vara
relevanta för säljaren
Ev. krav på avdrag för latent skatt

Ska tydligt ange:

Indikativa bud lämnas snarast via 
e-post till: ulf@kommersiellafastigheter.se

Intressenter förutsätts vara juridisk person inkluder-
ande enskild firma. Intressenter accepterar genom
avgivande av bud att Kommersiella Fastigheters 
uppdrag och dess utförande samt avlämnade bud 
kan omfattas av sekretess och därmed inte alltid 
kommer att redovisas för köparen, eller andra 
budgivare, efter avslutad affär. 

Kommersiella Fastigheter och dess rådgivare har 
ej granskat erhållen information och kan därför 
ej ta ansvar för dess riktighet eller fullständighet.
Informationen i prospektet bör kontrolleras i 
samråd med säljaren innan bindande 
köpehandling undertecknas. 

Intressenter svarar själv för samtliga egna kostnader,
inklusive kostnader för köparens externa rådgivare,
som uppkommit i samband med utvärderingen av
Fastigheterna/Bolaget, vid förhandlingar och
slutförande av transaktionen. Det ovan nämnda 
gäller även om försäljningsprocessen 
avbryts eller ändras, oavsett skälet till detta.

Frågor om Fastigheterna/Bolaget skall ställas till
kontaktperson vid Kommersiella Fastigheter.
Personal knuten till ägaren eller hyresgäster får 
inte kontaktas utan medgivande från Kommer-
siella Fastigheter.
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Sammanfattning

Två välskötta flerbostadshus belägna centralt i
Skara. Totalt sex lägenheter, tre garage, balkonger
och altan i inramad gårdsmiljö. Total boarea om 
642 kvm. Fina våningar med högt i tak, pardörrar,
massiva trägolv och kakelugn. Fasader i puts och
hårdbränt tegel. 

7 000 000
MÅLVÄRDE, KR

307 200
DRIFTNETTO

UTHYRNINGSGRAD

Läge

Fastigheten är belägen i Skara centrum med närhet
till butiker, caféer och restauranger. Endast tre
minuter bort ligger Skara busstation, en av de
större knutpunkterna i Skaras kollektivtrafik. 

492 900
HYRESVÄRDET, KR 

642
TOTAL BOA, KVM

768
SNITTHYRA PER KVM

100%
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01

Investerings-

aspekter

Totalt 6 lägenheter, samtliga är uthyrda.
Fullt uthyrt

02

Låga hyror

03

Två byggnader uppförda 1905 
(värdeår 1930). 

Sekelskifteshus

04

Centralt och nära kommunikationer.
Attraktivt läge

05

Stora våningar med högt i tak, massiva
trägolv, pardörrar och kakelugnar.

Stora våningar

06

På gården finns flera p-platser.
Gott om parkering
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Transaktionsstruktur

EMPRENDER AB
ORG NR: 556442-3530

FASTIGHETEN
ALMEN 1
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1001
1002
1101
1201*
1001
1001

El, vatten & sopor
Sotning
Fastighetsskatt
Försäkring

-161.000
-1000

-8.700
-15.000

 

-251
-2

-14
-23

 

Hyresintäkter

Intäkter bostäder

492.900

Kostnader

KR Kr/kvm

Totala kostnader 185.700 290

Typ

Driftnetto 307.200 478

Redovisade siffror har erhållits från fastighetsägaren

Finansiell information

Totala intäkter 492.900

St:a Annagatan 14A
St:a Annagatan 14A
St:a Annagatan 14A
St:a Annagatan 14A
St:a Annagatan 14B
St:a Annagatan 14C 

25
135
160
160
125
37

32 400
98 400

110 400
87 600

108 000
44 400

Lgh nr Adress Yta, kvm Hyra/år

Hyresgästförteckning

Tillval fiber

 
195
195
195
195
195

Tillval total

 
2 340
2 340
2 340
2 340
2 340

Summa 975 11 700 481 200

Snitthyra per kvm 768

Totala hyresintäkter 492.900

*Hyror inkl tillval fiber - avtalade ca 493' (bruksvärdesrenoveringsavtal är underskrivet för 1201, avser badrum 
och kök, hyran kommer där att anpassas). Hyresgästen har övertagit kontraktet efter sin mammas dödsbo. 
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Typ

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten Almen 1

Fastigheten Skara Almen 1 innehållande
två byggnader uppförda 1905. 

Byggnad 1 är bebyggt i tre våningar, ett
helt källarplan samt en oinredd vind.
Murad stomme med fasader av hårdbränt
tegel och puts. Bantäckt plåttak, 2-
glasfönster. Nytt bergvärmesysten från
2001. Värmepump Viessman Vitocal 300,
el kassette och två varmvattenberedare.
Kommunalt vatten och avlopp.
Självdragsventilation. 

Byggnad 2 är bebyggt i två våningar 
och ett källarplan. Murad stomme med
fasader av hårdbränt tegel, plåttak och
fönster av 2-glastyp.

Garage för två bilar - Reglad trästomme,
fasad av träpanel och plåttak. 
24 kvm stort.

Fastighetsdata

Typkod

Gatuadress
Postnummer
Ort
Tomtareal
Byggår
Uthyrningsbar area
Taxeringsår
Taxeringsvärde byggnad
Taxeringsvärde mark
Summa taxeringsvärde 

320 Hyreshusenhet, 
huvudsakligen bostäder
St:a Annagatan 14 A-C
532 32 
Skara
856 kvm
1905 (värdeår 1930)
642
2019
2 513 tkr
1 131 tkr
3 644 tkr

Inteckningar

Antal inteckningar
Totalt belopp

7 st
2 792 000 

Övriga rättigheter & belastningar

Planer & bestämmelser Stadsplan 16-skf-3010
Beslut 1926-04-30
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Läge

Lokalisering

Skara är centralort i Skara kommun med 
centralt läge i Skaraborg alldeles invid E20. 
 Inom staden når du all samhällsservice på tio
minuter. En undersökning om fastighetsägar-
klimatet i Sverige visar att det är en god invest-
ering att köpa, äga och förvalta fastigheter i Skara.

Kollektivtrafik

I Skara kommun ombesörjs
kollektivtrafiken av Västtrafik, som även
ansvarar för trafiken i hela Västra Götaland
på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Restid tåg Skövde:

Restid buss Trollhättan:

Ca 30 minuter

Ca 1,5 timmar
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Skara

Skara är centralort i Skara kommun och samtidigt en idyllisk
småstad med en tusenårig historia. Gatunätet lever kvar sedan

medeltiden där domkyrkan är navet och vägarna leder utåt 
likt ekrarna i ett gammalt vagnshjul. Stadskärnan präglas 

av kullerstensgator och gränder i kombination 
med mäktiga byggnader. 

KOMMUNIKATIONER
Skara har mycket goda kommunikations-
möjligheter, då kommunen är belägen 
med E-20 på stadens östra och västra sida. 
Avståndet till Göteborg är 12 mil och till 
Jönköping är sträckan nio mil. 

NÄRINGSLIV
År 1963 öppnade Scan produktion i Skara i
nybyggda fabrikslokaler. Scan har sedan dess
varit en av Skaras större arbetsplatser. Under
senare år har Jula expanderat stort och i Skara
finns både huvudkontor och ett lager på över 
100 000 m² lageryta och kommer under
närmaste tiden bygga ut de betydligt mer. 
Jula omsätter över 4,1 miljarder och 
har över 2000 anställda.

BEFOLKNING
Skara har en befolkningsmängd om 18 695 
enligt den senast uppmätta folkmängden 
per den 31 december 2020. 

TURISM & FRITID
Ungefär åtta kilometer utanför Skara ligger 
Skara sommarland. Alldeles bredvid ligger
Axevalla travbana. På Vilans fritidsområde 
ligger Skarahov (fotbollsplan), ett badhus,
ishallen, idrottshallen, boulehallen och
Sparbanken arena (med 12 000 platser).
Fotbollsplanen Skaravallen ligger vid
Mariebergsskolan vid västra änden av
Hindsbogatan i västra Skara. Där spelade 
Skara IF förr. Här finns också folkets 
park där det brukar vara konserter. 
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Skara_sommarland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Axevalla_travbana
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Boule
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https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Skaravallen&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skara_IF


Vi är Kommersiella

Fastigheter

Ett samarbete med oss på Kommersiella
Fastigheter bygger på kvalitet, förtroende
och samarbete. Vi agerar övergripande
projektledare och hjälper er igenom hela
transaktionsprocessen.

Vi erbjuder kvalificerad transaktionsråd-
givning inom försäljning- och förvärv av
fastigheter och fastighetsportföljer inom
alla kommersiella fastighetssegment. Vi
ingår i en rikstäckande organisation som
består av lokala team med experter över
hela Sverige. Med god lokal förankring 
och marknadskännedom kan vi hantera 
sälj- och köpuppdrag över hela Sverige.
Kommersiella Fastigheter grundades
2006 med en stark koppling till en av
Sveriges största banker och vi har sedan
starten genomfört över 1000 företags-
och fastighetstransaktioner. 

Vi har nära kontakt med fler än 1000 
investerare som löpande gör nya
fastighetsförvärv. Vi knyter ständigt 
nya kontakter med investerare i Sverige
och utomlands, dels via kundbesök och
dels vi utlandsetableringar, mässor, 
seminarier och egna arrangemang.

Vi bistår våra kunder längs hela
transaktionsprocessen och har 
sedan starten 2006 

genomfört över 2000 företags- och
fastighets-transaktioner. Med lång
erfarenhet och god kännedom om
aktörerna på fastighetsmarknad-
en är vi er självklara partner för en
lyckad fastighetsaffär.
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Sockerbruket 15

414 51 Göteborg

www.kommersiellafastigheter.se


