
Borås Rydboholm 1:476



Bostadsfastighet i Viskafors
Fullt uthyrd hyresfastighet i fint skick

Fredrik Wistrand
0703-12 50 63
fredrik.wistrand@kommersiellafastigheter.se

Ulf Teodorsson
070-848 12 15   
ulf.teodorsson@kommersiellafastigheter.se

Scanna QR-koden för 
att komma till det 
digitala IM:et



Index
Kontaktpersoner    3
Förord och villkor    4
Sammanfattning    8
Läge      10
Fastighetsbeskrivning   12
Teknisk beskrivning    13
Transaktionsstruktur   14
Fastighetsdata     15
Tomtkarta     15
Bilder      16
Bygglovshandlingar brygghus  22

Borås      24

4



6

Förord & villkor
Säljaren har för avsikt att överlåta fastigheten Borås Ryd-
boholm 1:476 (”Fastigheten”) genom överlåtelse av Kronäng 
1 Fastighets AB org. nr. 559038-0985.
Säljaren har givit Kommersiella Fastigheter och ansvarig 
transaktionsrådgivare uppdraget att förmedla Bolaget/
Fastigheten. 

Denna presentation har sammanställts av Kommersiella 
Fastigheter och skall tjäna som underlag för vidare diskus-
sion avseende ett eventuellt förvärv av Bolaget/Fastighe-
ten. Materialet tillhör Säljaren och Kommersiella Fastighe-
ter.

SYFTE
Presentationens syfte är att presentera Bolaget/Fastig-
heten för potentiella köpare och tjäna som underlag att 
utifrån innehållet i försäljningsprospektet lämna ett indi-
kativt bud på Bolaget/Fastigheten. Intressenter inbjuds 
härmed att mot denna bakgrund lämna indikativa bud 
för köp av Bolaget/Fastigheten. Indikativa bud skall avse 
underliggande fastighetsvärde och med vidare förutsätt-
ningen att;
• driftsavtal och liknande avtal är tecknade med sed-

vanliga och marknadsmässiga villkor 
• förvärvet av Bolaget/Fastigheten sker utan överta-

gande av befintliga lån.   

Indikativa bud lämnas skriftligen/via epost till kontaktper-
son 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 Bolaget/Fastigheten.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN
Försäljningsprocessen avser genomföras enligt följande:
• Indikativa bud 
• Visning efter överenskommelse 
• Slutförhandling
• Utkast till köpehandling
• Due Diligence
• Avtal
• Tillträde 

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

Säljaren svarar endast för sådana garantier som uttryckli-
gen lämnas i den köpehandling som tecknas med slutgiltig 
köpare. I övrigt kommer Säljaren att friskrivas från ansvar 
för alla fel och brister i Fastigheten. Intressenter uppmärk-
sammas och uppmanas att fullgöra sin undersökningsplikt. 

Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst, utan för-
klaring, avbryta diskussioner eller ändra försäljningsproces-
sen angående försäljningen av Bolaget/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 mångfaldigan-
de av innehållet i denna presentation, helt eller delvis, utan 
medgivande av Kommersiella Fastigheter är ej tillåtet.

INDIKATIVT BUD
Indikativa bud lämnas snarast via e-post till: 
fredrik.wistrand@kommersiellafastigheter.se

Det indikativa budet ska tydligt ange: 
• Fastighetsvärde 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 uttryckt som en 

summa i svenska kronor 

Intressenter förutsätts vara juridisk person inkluderande 
enskild firma. Intressenter accepterar genom avgivande av 
bud att Kommersiella Fastigheters uppdrag och dess utfö-
rande samt avlämnade bud kan omfattas av sekretess och 
därmed inte alltid kommer att redovisas för köparen, eller 
andra budgivare, efter avslutad affär. Intressenter svarar 
själv för samtliga egna kostnader, inklusive kostnader för 
köparens externa rådgivare, som uppkommit i samband 
med utvärderingen av Bolaget/Fastigheten, vid förhand-
lingar och slutförande av transaktionen. Det ovan nämn-
da gäller även om försäljningsprocessen avbryts eller 
ändras, oavsett skälet till detta.
 
Frågor om Bolaget/Fastigheten skall ställas till kontaktper-
son vid Kommersiella Fastigheter. Personal knuten till ägaren 
eller hyresgäster får inte kontaktas utan medgivande från 
Kommersiella Fastigheter.



Hyresfastighet i gott skick i 
Viskafors

Fastigheten Rydboholm 1:476 är bebyggd med två likadana hyresenheter  
med vardera 10 lägenheter. Fastigheten uppfördes från början som arbetar-

bostäder för Rydboholmsbolaget. 
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1 758
Hyresintäkter, tkr

100%
Uthyrningsgrad

1 345
Driftnetto, tkr

1 018
Total BOA, m2

Totalt tax.värde, tkr

14 450 1 727
Snitthyra/m2
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Läge

Kollektivtrafik
Det finns goda bussförbindelser. 
Till Borås centrum tar det ca 15 
min. Landvetter flygplats tar det 
ca 30 min med bil. 

Lokalisering
Fastigheten har ett fint läge, nära 
Viskafors centrum. Omgivningen ut-
görs av liknande hyresfastigheter och 
grönområden.  

Viskafors

Borås

Landvetter 
flygplats



INTÄKTER 2023
Hyresintäkter bostäder inkl p-platser

DRIFTNETTO

Driftnetto

KOSTNADER 2022
El & värme
VA / Sopor
Fastighetsförsäkring
Städning och renhållning
Kabel-TV
Fastighetsavgift
Reparation och underhåll**
Totala kostnader

             86 459 kr 
 73 914 kr 
 15 684 kr 
 38 572 kr 

 5 925 kr 
 39 872 kr 

 152 700 kr 
 413 126 kr 

 85   
73   
15   

38   
6   

39   
150   
406        

 1 758 060 kr 
 

 
 1 344 934 kr 

Kr/m2

 1 727 

*Schablon bedömt av Kommersiella Fastigheter.

1 321   

Ekonomi

Hyra/mån
   7 018 kr 

 7 018 kr 
 5 912 kr 
 5 912 kr 
 7 018 kr 
 7 018 kr 

 5 803 kr 
 10 848 kr 
 10 845 kr 

 5 912 kr 
 7 018 kr 
 7 018 kr 
 5 912 kr 
 5 912 kr 
 7 018 kr 
 7 018 kr 
 5 912 kr 

 10 741 kr 
 10 740 kr 

 5 912 kr 
 146 505 kr 

Yta

46
46
35
35
46
46
35

92,5
92,5

35
46
46
35
35
46
46
35

92,5
92,5

35
1018

Kr/m2

  1 831    
 1 831    

 2 027    
 2 027    
 1 831    
 1 831    

 1 990    
 1 407    
 1 407    
 2 027    
 1 831    
 1 831    

 2 027    
 2 027    
 1 831    
 1 831    

 2 027    
 1 393    
 1 393    
 2 027    
 1 727    

Adress

Rogsholmsvägen 6A
Rogsholmsvägen 6A
Rogsholmsvägen 6A
Rogsholmsvägen 6B
Rogsholmsvägen 6C
Rogsholmsvägen 6C
Rogsholmsvägen 6D
Rogsholmsvägen 6D
Rogsholmsvägen 6D
Rogsholmsvägen 6D
Rogsholmsvägen 8A
Rogsholmsvägen 8A
Rogsholmsvägen 8A
Rogsholmsvägen 8B
Rogsholmsvägen 8C
Rogsholmsvägen 8C
Rogsholmsvägen 8C
Rogsholmsvägen 8D
Rogsholmsvägen 8D
Rogsholmsvägen 8D

Hyregäst-
förteckning

P-plats
 15
16
17
18
19

20

14
2+11

23
9
6

24
8

10
1
7

3+4
5
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Lägenhet

1001
1101
1201
1201
1001
1101
1201
1001
1101
1201
1001
1101
1201
1201
1001
1101
1201
1001
1101
1201
Summa

Rum

2
2
1
1
2
2
1
3
3
1
2
2
1
1
2
2
1
3
3
1

Hyra/år
   84 216 kr 

 84 216 kr 
 70 944 kr 
 70 944 kr 
 84 216 kr 
 84 216 kr 

 69 636 kr 
 130 176 kr 
 130 140 kr 
 70 944 kr 
 84 216 kr 
 84 216 kr 
 70 944 kr 
 70 944 kr 
 84 216 kr 
 84 216 kr 
 70 944 kr 

 128 892 kr 
 128 880 kr 

 70 944 kr 
 1 758 060 kr 

Fastigheten Rydboholm 1:476 är bebyggd med två 
likadana hyresenheter  med vardera 10 lägenheter. 
Fastigheten uppfördes från början som arbetar-
bostäder för Rydboholmsbolaget. 2017-2018 total-
renoverades byggnaderna och bergvärme installe-
rades,  VA-stammar byttes, nya radiatorer, el drogs 
om och nya kök installerades. Lägenheterna är i 
storlek 35- 92,5 m2 och till varje lägenhet ingår ett 
förråd i källaren.

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
Fastigheten innehåller tre stycken förrådsbygg-
nader. Två av dessa har nuvarande ägare ansökt 
om och fått beviljat bygglov för att byggs om till 
två fristående bostäder. Se sid 22 för bygglovshan-
dlingar.  

SKATTEMÄSSIGA VÄRDEN
Per 2022-12-31
Bokfört värde: 19 036 126 kr
Skattemässigt restvärde: 19 036 126 kr

Fastighets-
beskrivning

16

TEKNISK INFO
Grund
Stomme
Bjälklag
Fasad 
Takbeklädnad
Fönster
Ventilationssystem
Uppvärmning
Vatten & Avlopp
OVK
Energideklaration
Kommunikation

Stenfot
Trä
Trä
Trä
Tegelpannor
2-glas från 2018
Mekanisk frånluft
Bergvärme 2018
Kommunalt
Ja
Ja
Fiber

12



Typkod
Gatuadress
Postnummer
Ort
Tomtareal
Byggår
Taxeringsår
Värdeår
Taxeringsvärde byggnad
Taxeringsvärde mark
Summa taxeringsvärde 
Lagfaren ägare
Inteckningar
Totalt belopp
Planer och bestämmelser

Avtalsrättigheter

Gemensamhetsanläggning

320, Hyreshusenhet, bostäder
Rogsholmsvägen 6A, 6B, 6C, 6D, 8A, 8B, 8C, 8D
515 32 
Viskafors
3 510 m2

1929/1930
2022
2019
13 200 000
1 250 000
14 450 000
Kronäng 1 Fastighets AB
6 st  
17 000 000 kr
VISKAFORS - Områdesbestämmelse 1490K-P1069 
Beslutsdatum: 2006-01-17
Avtalsservitut VATTENLEDNING MM 1976-06-23 76/5064
Avtalsservitut 15-IM3-76/5064.1 (fastigheten har last)
BORÅS RYDBOHOLM GA:3

Fastighets-
data

Lerum Bostads och Lokal AB

Kronäng 1 Fastighets AB

Borås 
Rydboholm 1:476

Transanktions-
struktur
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Borås

Borås är en växande kommun med god ekonomi, staden 
satsar på såväl bostadsbyggande, transporter och social 
service. Kommunens prognos för de kommande fem åren är 
att befolkningen kommer att öka till 118 300 år 2023. Borås 
har sedan 1990 haft en positiv befolkningsutveckling där 
antalet invånare stadigt har ökat för varje år och under de 
senaste åren har Borås haft en procentuell ökning på 3,4%. 
Under några decennier på 1900-talet var tätorten Borås 
en av Sveriges snabbast växande städer, tack vare den då 
så expansiva tekoindustrin. Kommunens prognos för de 
kommande fem åren är att befolkningen kommer att öka 
till 118 300 år 2023. Borås är en växande kommun med god 
ekonomi, staden satsar på såväl bostadsbyggande, trans-
porter och social service. 
Borås är den näst största staden i Västra Götalandsregio-
nen med totalt 113 714 invånare i kommunen och är landets 
trettonde största kommun. Förutom centralorten Borås 
med sina 72 400 invånare finns det ytterligare 20 tätorter i 
kommunen. De största är Dalsjöfors, Fristad, Sandared och 
Viskafors. 

På mode- och textilmässor världen över är Borås en välkänd 
stad. Ryktet är grundmurat sedan decennier tillbaka. För 
att inte säga århundraden.
Detsamma gäller shoppingen, i alla fall i Sverige. Varenda 
kotte känner till Knalleland och alla starka varumärken med 
kontor i staden. Och pratar du med konstintresserade om 
Borås kommer de snart bubbla entusiastiskt om stadens 
fantastiska satsning på konst, skulpturer och gatukonst. 
Men vad du än gör, säg inte att du varit i Borås om du 
träffar fotbollsintresserade. De kommer snart börja muttra 
om att Elfsborg minsann hade tur när deras favoritlag fick 
stryk.

Tur eller inte, Borås är helt enkelt en stad där det bubblar 
av det mesta. Det byggs som aldrig förr. Caféer och restau-
ranger poppar upp i vart och vartannat gathörn och då har 
vi inte ens börjat prata om en av Sveriges bästa djurparker, 
inom- och utomhusbad mitt i stan och en fantastisk natur 
alldeles runt knuten.

ARBETSMARKNAD OCH NÄRINGSLIV
Borås är idag ett centrum för textildesign och i centrala 
Borås finns Textile Fashion Centre, som är ett utvecklings-
center inom textil och mode. I staden finns även Textilhög-
skolan, som är en del av Textile Fashion Centre. Många väl-

kända textil- och konfektionskedjor har sina huvudkontor i 
Borås, såsom Hemtex, Gina Tricot, Svea och 8848 Altitude.
Traditionen av handel och textil förenas i postordern och 
e-handeln, där Borås är ett nordiskt centrum med välkän-
da företag som Ellos, Cellbes och H&M Rowells. Många 
miljoner paket skickas från Borås varje år. Postorderns och 
e-handelns vana att hantera varuflöden har gett Borås 
spetskompetens inom logistik och distribution. Verkstad 
och elektronik är andra tunga delar av Borås industri. Här 
finns storföretag som Ericsson, Volvo Bussar och Parker 
Hannifin.
Genom sitt läge i Västra Götaland, med närhet till Göte-
borg och Jönköping och Varberg har Borås sedan 1800-ta-
lets senare hälft varit något av en knutpunkt. Inom en radie 
om 10 mil bor 1,5 milj människor. Borås strategiska läge är 
ett skäl till att många företag väljer Borås. Borås är knut-
punkt för fyra riksvägar, bland andra motorvägen mellan 
Göteborg och Stockholm. Likaså finns det järnväg i fyra 
riktningar. Med X2000 når man Stockholm på drygt 3 tim-
mar. En halvtimmes bilresa bort ligger Landvetter Airport.
Högskolan i Borås har ca 17 400 studenter (2020) med 
utbildningar inom bland annat ekonomi, data, teknik, 
textil och design, och bibliotek. Det finns också lärar- och 
vårdutbildningar. Högskolan är en kompetensresurs för 
näringslivet, liksom också Rise , Sveriges Tekniska Forsk-
ningsinstitut.

UTVECKLINGSPLANER
Borås har vuxit från stor småstad till liten storstad. Det 
är stor efterfrågan på bostäder och utveckling av stads-
kärnan, samtidigt som Götalandsbanans dragning genom 
Borås kommer ge staden möjlighet att skapa nya förutsätt-
ningar för näringsliv och boende i kommunen. 
År 2035 räknar kommunen med att det kommer att bo 
cirka 30 000 fler boråsare i kommunen. Detta innebär att 
det kommer att behövas nya områden för handel, arbets-
platser, fritidsaktiviteter och annat. Borås kommuns Vision 
2025 fastställer att Borås kommuns framtid ska byggas 
på arvet inom textil och handel. I Borås står möten mellan 
människor i fokus och staden utmärks av kreativitet och 
mod att tänka och handla i nya banor. De senaste tre åren 
har bostadspriserna i Borås stigit med 11% för bostadsrät-
ter och 7% för villor. Prisutvecklingen har följt samma kurva 
som Göteborg under de senast tre åren.

Borås är en tätort i Västergötland och centralort i Borås kommun, 
Västra Götalands län, i före detta Älvsborgs län. Borås är Sveriges 

15:e största tätort och den största orten i landskapet Västergötland 
med ca 110 000 invånare i kommunen. 
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031-757 10 90 
info@kommersiellafastigheter.se

kommersiellafastigheter.se


