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Sammanfattning
FULLT UTHYRD HOTELLFASTIGHET 
Hotellfastigheten är belägen i Järfälla på Bruttovägen 15, med en total uthyrningsbar 
area om cirka 5 600 kvm. Hotellet kommer att ha 153 rum om 25 kvm vardera, samtliga 
med egen balkong. Konceptet kommer att vara extended stay. 

NYBYGGD FASTIGHET – HÖG STANDARD 
Hotellet som ritats av den prisbelönte arkitekten Andreas Martin-Löf kommer att 
innehålla lounge, gym och konferensrum. Hotellets gästrum är fullt inredda och 
utrustade med möbler, badrum och kök. Färdigställande beräknas till februari 2018.

20 ÅRIGT HYRESAVTAL – TRIPLE-NET 
Hyresavtalet har tecknats på 20 år med hotelloperatören ADR som äger två andra hotell 
och har utnämnts till Årets Företagare i Järfälla. Hyresavtalet har triple-net struktur, en 
tydlig gränsdragningslista och en fast bashyra om cirka 11 miljoner kronor per år som 
indexeras till 100%.  

UTMÄRKTA KOMMUNIKATIONER 
Med busshållplats utanför entrén nås Jakobsbergs centrum via buss 553 eller 564. I 

Jakobsberg ansluter bussen till pendeltåg och övrig linjetrafik. Beslut är även taget 
om en förlängning av tunnelbanan till Veddesta. Den nya stationen kommer att vara 
färdigställd 2024. 

HÖG EFTERFRÅGAN PÅ EXTENDED STAY 
Internationella teknik- och konsultbolag, i synnerhet baserade i Kista, har visat starkt 
intresse för hotellet och har uttryckt en vilja att långtidsförhyra en stor andel av 
gästrummen.
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Antal rum

153
Avtalslängd

20 årHyresintäkt

~11 mkr

Fastighetsbeskrivning
FAKTA OM FASTIGHETEN

Adress Bruttovägen 15

Fastighetsbeteckning Veddesta 5:12

Upplåtelseform Äganderätt

Uthyrningsbar area 5 600 kvm

Tomtarea 5 953 kvm

Typkod 414
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Läge & Kommunikationer
Fastigheten Veddesta 5:12 (”Fastigheten") är belägen på 
Bruttovägen 15 i Viksjö, intill Veddesta, Järfälla. Området 
genomgår en gentrifiering där tidigare industriområden om
vandlas till kvartersstad och knyts samman med befintlig 
stadsmiljö. Järfälla kommun har nyligen fördubblat antalet 
planerade bostäder i Veddesta till 10 000. 

Viksjö Centrum med bl.a. ICA Kvantum och Systembo
laget ligger endast ett par minuter från Fastigheten där ett 
brett serviceutbud med butiker, restauranger och caféer 
finns att tillgå.

Närområdet består främst av bostäder och industri 
som genomgår en utveckling till bostadsområde och kvar
tersstad. Även Viksjö golfklubb är tillgängligt inom prome
nadavstånd.

Hotellet kommer att vara mycket lättillgängligt och synas 
väl från vägen. Det kommer att finnas goda parkeringsmöj
ligheter på Fastigheten i och med de 25 parkeringsplatserna 
som planeras. 

Med busshållplats utanför entrén nås Jakobsbergs cen
trum via buss 553 eller 564. I Jakobsberg ansluter bussen 
till pendeltåg och övrig linjetrafik till bland annat Barkarby. 
Beslut är även taget om en förlängning av tunnelbanan till 
Veddesta. Den nya stationen ska vara färdigställd 2024.

Med pendeltåget från Jakobsberg tar man sig till om
kringliggande orter och till Stockholm Central på ca 20 
minuter. Avståndet till Arlanda flygplats och Bromma flyg
plats är cirka 35 respektive 15 minuter med bil.
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Handel & Service

JAKOBSBERG  
STATION

VIKSJÖ

JAKOBSBERG

BARKARBY STATION

VIKSJÖ GOLFKLUBB

5

1

4

2

3

Viksjöleden

V
iksjöleden

Viksjöleden

 

STOCKHOLM

E
N

K
Ö

P
IN

G

21 3 4 5

EXTENDED
STAY
HOTELL

VIKSJÖ 
CENTRUM

JAKOBSBERGS 
CENTRUM

BARKARBY 
HANDELSPLATS

VEDDESTA
HANDELSOMRÅDE

VEDDESTA
CENTRUM

Den primära destinatio
nen för dagligvaruhandel 
för boenden i området. 
Innehåller ICA Kvantum, 
Systembolaget, Apotek 
Hjärtat, samt restaurang
er och vårdmottagningar. 

Köpcentrumet som ägs av 
Citycon med över 100 buti
ker, samt 13 000 kvm kon
tor, service, restauranger 
och caféer. Innehåller bl.a. 
Coop, Hemköp, H&M, 
MQ och Hemtex.

Sveriges tredje största 
handelsområde med bl.a. 
Stockholm Quality Outlet, 
IKEA, ICA Maxi, Bauhaus 
och Media Markt. Med sitt 
breda utbud och miljontals 
besökare, omsätter han
delsområdet ca 6 miljarder 
kronor årligen.

Handelsområdet ligger 
endast några minuter 
från Fastigheten med 
bl.a. Willys, Biltema, 
Beijer Byggmaterial, 
Matvärlden och 
Mekonomen.

Innehåller butiker, 
service och restaurang
er. Köpcentrumet har 
dock på senare år tappat 
besökare och kommer 
att rivas för att ge plats 
åt bostäder och ett nytt 
sjukhus.

T
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Utveckling i närområdet
Järfälla kommun hör till de kommuner som växer mest i landet. Jär
fälla kommun har genom Stockholmsöverenskommelsen (utbyggnad 
av tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby) ansvar för att cirka 
14 000 bostäder uppförs i tunnelbanans närområde med en årlig takt 
som i genomsnitt ska vara cirka 825 bostäder per år fram till 2030. Fokus 
har varit främst på Barkarby, men nu kliver Veddesta fram som ett stort 
utvecklingsområde där tidigare industriområden omvandlas till bostads
områden med kvartersliv.

VEDDESTA – NY TUNNELBANA
Beslut är taget om en förlängning av tunnel
banan till Veddesta. Järfälla kommun har 
åtagit sig att betala uppemot 100 miljoner 
kronor för att öppna tunnelbaneuppgången. I 
och med att den nya uppgången nu kan för
verkligas, fördubblas antalet planerade bo
städer i Veddesta till 10 000. Tunnelbanan till 
Veddesta kommer att vara färdigställd 2024.

JAKOBSBERGS CENTRUM
I Jakobsbergs centrum planeras för ytterli
gare 600 lägenheter. Utöver bostäder inne
fattar planen även förskola, handel, service, 
garage, nya gångstråk och infarter. Detaljpla
nen antogs 2016 där Skandia Fastigheter, 
Citycon, Järfällahus och Järfälla kommun 
kommer att utveckla området. 

FÖRBIFART STOCKHOLM
Förbifart Stockholm är det största planera
de infrastrukturprojektet i Stockholm och 
kommer att ha en stor positiv inverkan på 
regionens tillgänglighet. Förbifart Stockholm 
kommer att knyta samman de södra och nor
ra delarna av Stockholm och flertalet av de 
regionala stadskärnorna såsom Barkarby, 
Kista och Kungens Kurva.

SÖDERDALEN
Längs Bällstaån i södra Jakobsberg planeras 
ett uttjänt industriområde att förvandlas till 
ett femtontal bostadskvarter med samman
lagt cirka 1 250 lägenheter. Med i planerna 
för området finns även lokaler för närservice 
och olika typer av mötesplatser, samt två för
skolor. Projektet genomförs av JM i fem etap
per och de tre första är slutsålda.

JAKOBSBERG – KVARNBACKEN
I centrala Jakobsberg ska HSB utveckla ca 
800 nya bostäder kring området Kvarnback
en som ska bli en besöksdestination. Projek
tet går under namnet The Mill. Detaljplanen 
bedöms vara beslutad under första halvåret 
av 2018.

TALLBOHOV
I Tallbohov tillkommer 600 bostäder. Plan
området har ett strategiskt läge mitt i den 
regionala stadskärnan med möjligheter att 
koppla ihop Barkarbystaden och Jakobsberg. 
Detaljplanen vann laga kraft 2017.

12

KAPITEL 2 / FÖRUTSÄTTNINGAR

UTVECKLINGSPROGRAM 2016-03-09

3. JAKOBSBERGS CENTRALA DELAR
detaljplan för ca 600 bostäder JHAB, 
Skandia & Citycon, antagande 2016

Detaljplanen omfattar ca 600 nya bostäder 
på del av Tornérparkeringen mitt i centrala 
Jakobsberg. Planen är uppdelad på tre 
delområden med olika byggherrar. Utöver 
bostäder innefattar planen även förskola, 
handel & service, garage, nya gångstråk 
och infarter samt shared space-lösningar. 
Planen går i samklang med kommunens 
inriktning om att förtäta och stärka den 
regionala stadskärnan.

JAKOBSBERG CENTRUM | ILLUSTRATIONER | 2015 11 11

5. EXEMPEL PÅ PERSPEKTIV & REFERENSER

utopia

utopia

Kjellander+Sjöberg

Kjellander+Sjöberg

Kjellander+Sjöberg

Exempel på hur man kan uppnå 

variation i stadsrummet

FÖRSLAG PÅ UTVECKLING AV 

JAKOBSBERGS CENTRUM, JÄRFÄLLA

TILL SAMRÅD 2015-03-13
5

Jakobsberg 2:1930, 2:1992, 2:224 Järfälla

2015-01-21 Förslag bostäder intill Jakobsbergs centrum Jakobsberg 2:1992, 2:224 Järfälla

Förslag bostäder. Axonometri åt Syd-öst längs Folkungavägen

Dnr Kst 2015/347
LAGA KRAFT

2017-07-10

12

Den norra bebyggelsegruppen är samlad runt en större gård där berghällar och naturmark sparas i 
mitten. På grund av höjdskillnaden ligger bostäderna uppe på en terrassnivå ca 5 meter över  gatan. 
Insprängt i berget bakom lokalerna och under bostäderna fi nns det gemensamma parkeringsgaraget.

I det södra området omfamnar bebyggelsen landskapet och består av en friliggande förskola, mindre 
fl erfamiljhus, utsträckta lamellhus utmed E18 samt stadsradhus. Våningshöjden varierar från 2 till 
7 våningar som tillsammans med olika taklandskap skapar en variation. Förskolan med upp till sex 
avdelningar har god förbindelse med naturmarken intill. 

Gestaltningsprinciper
 Öppna kvartersformer med öppningar mellan byggnaderna, men som ändå är placerade nära 

gatorna. Bebyggelsen sluter sig mot E18 för att ge tysta utemiljöer.

 Vägar och bebyggelse ska anpassas till områdets topografi  och naturvärden.

 Stadsdelen ska uppfattas som grönskande, därför har bebyggelsen en grön förgårdsmark. För-
skjutna byggnader skapar spännande rumsligheter och en stor mängd grönska i gaturummet. 
Avsikten är också att naturmarken/skogen på utsidan av gården ska bevaras så nära husfasa-
derna som möjligt. Träd och hällar ska i möjligaste mån bibehållas.

Bebyggelsen i norr sedd från Snapphanevägen.
Bild: Total arkitektur AB
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BARKARBYSTADEN
Barkarbystaden fortsätter att växa kraftigt 
med utvecklingen av bostäder, handel och 
kontor. Totalt kommer området att innefatta 
cirka 18 000 bostäder och cirka 10 000 ar
betsplatser fram till 2030. De nya tunnelba
nestationerna som tillkommit inom ramen för 
Stockholmsöverenskommelsen blir drivkraf
ten för bostäderna och naven för nya kontor
setableringar. 

VEDDESTA ETAPP 1 & 2
I Veddesta etableras en helt ny stadsdel som 
ska utformas i två etapper till en regional 
stadskärna med cirka 4 000 bostäder, kvar
tersnära serviceutbud och grönskande rekre
ationsområden längs Veddestabäcken. Förut
om bostäder och handel planeras för hotell, 
skola och idrottsanläggningar, med bland an
nat en skidslinga inomhus, utvecklas. En del i 
planen är att Veddesta Centrum ska rivas för 
att ge plats åt cirka 1 200 bostäder. Den an
dra etappen ska möjliggöra för exploatering 
för sjukhus, äldreboende, trygghetsboende 
och studentbostäder. Serneke, Veidekke, Os
car Properties och Hemsö m.fl. kommer att 
utveckla området. 

SAABOMRÅDET
SAAB AB har inkommit med en förfrågan om 
planbesked för fastigheten Veddesta 2:81. 
Fastigheten är på drygt 165 000 kvm vilket 
ger god potential att skapa en ny stadsbebyg
gelse inrymmandes bostäder, kontor, hotell, 
handel, skola, park m.m. på fastigheten. På 
SAABs 165 000 kvm stora industrimark pla
neras det för en ny stadsdel för runt 2 000 
bostäder. Området ska kopplas ihop med Ja
kobsbergs centrum.
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Fastigheten 
Fastigheten har en total uthyrningsbar area om 5 600 kvm. Tomt arean uppgår 
till 5 953 kvm och Fastigheten är upplåten med ägande rätt.

Två byggnadsvolymer innehållande totalt 153 st hotellrum är med en för
siktig knäck inplacerade på tomten. En lättare, triangulär och glasad mellan
del länkar samman de båda volymerna. Mellanpartiet innehåller hotellobby 
och lounge på entréplan, mötesrum på plan 1, tvättstuga på plan 2, samt gym 
och bastu på plan 3. Det finns två hissar att tillgå.

Hotellbyggnaden är konstruerad med Junior Livings prisbelönta modul
byggnadssystem och rummen är 25 kvm vardera. Stommen är av betong och 
de prefabricerade volymelementen lyfts på plats helt färdiginredda. Byggna
derna har ingen källare. 

Exteriört lyfts byggnaderna av en lågmäld och elegant fasadgestaltning. 
Modulerna tecknar sig i par om två och bildar ett rektangulärt rutsystem av 
metallkassetter i rostfritt utseende. Balkongerna är indragna och utgörs av 
höga glaspartier samt antracitgrå fasadskivor. Gavlarna följer samma enkla 
språk som byggnadens långsidor men reliefen är här grundare och skuggver
kan därför mindre. Gavlarna är tillverkade som gjutna ljusa betongelement. 
En smal glasslits bryter av de bägge gavlarna på mitten och släpper in ljus i 
hotellkorridoren. På framsidan av tomten kommer entré och parkering m.m. 
att anläggas medan baksidan av huset får karaktären av naturtomt med friare 
växtlighet. Från lobbyn kan hotellgästerna blicka upp mot sluttningen och ber
get som kvällstid kan belysas och bli till en extra arkitektonisk kvalitet.

Totalentreprenaden genomförs av MFH Bygg. Förbesiktning är planerad i 
början på februari och slutbesiktning i mitten av februari. Hyresgästen får till
träde till hotellet den 2 mars.

Byggnadsbeskrivning 

Byggår 2018

Grundläggning Pålad betong

Stomme Betong

Fasad Glas, metall och betong

Yttertak Trätak med papp

TEKNIK

Värme Fjärrvärme

Kyla Fjärrkyla i mellandel

Ventilation Mekanisk till och frånluft 
med värmeåtervinning

UTHYRNINGSBAR AREA KVM

Hotell 5 600
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ANDREAS MARTINLÖF
Driver sedan 2008 Andreas MartinLöf Ar
kitekter som blivit uppmärksammade för en 
rad projekt där kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer gjorts om till moderna bostäder, bl.a. 
Continental Apartments intill Stockholms 
Centralstation. Andreas tilldelades utmär
kelsen Årets arkitekt av Residence, 2014.
Han har även utvecklat det hyllade koncep

tet för billiga ungdomsbostäder, Junior Living. Andreas MartinLöf 
Arkitekter vann priset Nordic Architecture Fair Award 2017 för 
konceptet genom projektet Snabba Hus i Västberga. Konceptet 
används även här. 
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Hotellet
Hyresavtalet har tecknats på 20 år med hotelloperatören ADR som äger två 
andra hotell och har utnämnts till Årets Företagare i Järfälla. 

Konceptet kommer att vara extended stay där gäster bor i lägenheterna 
under längre perioder. Hotellet som har ritats av den prisbelönte arkitekten 
Andreas MartinLöf kommer att innehålla bekvämligheter som lounge, gym, 
bastu och konferensrum. Hotellets gästrum kommer att inredas fullt utrustade 
med möbler, badrum och kök. Hotellet kommer att ha två heltidsanställda på 
plats för att gästerna skall erbjudas service och assistans under hela vistel
sen. Utöver de 153 uthyrningsbara rummen finns ytterligare två rum tillgäng
liga för personal.

Runt hotellets byggnad projekteras och anläggs en vacker och välplanerad 
trädgård som färdigställs under sommaren 2018. Från lobbyn når man en ute
plats omgärdad av grönska.

Hotellets läge och rummens utformning riktar sig väl till personer som ar
betar på teknik och konsultbolag med kontor i närområdet eller kringliggande 
orter. Gästerna väntas vara personer som arbetar i projektuppdrag under 16 
månader, personer som pendlar och övernattar några nätter varje vecka och 
nyanställda som arbetar i Stockholmsområdet en månad i taget i väntan på 
eget boende.

Efterfrågan på extended stay inom området bedöms som hög. I norra 
Stockholm, i synnerhet i Kista, Sundbyberg och Solna finns flertalet diversi
fierade bolag baserade som är i behov av lägenheter för sina anställda. Flera 
stora företag har redan visat starkt intresse för hotellet och har uttryckt en 
vilja att långtidsförhyra en stor andel av gästrummen.

12 Cushman & Wakefield
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Lägenheterna
Lägenheterna är generösa i storlek och mycket välplanerade. De består av en 
hall med garderob och förvaringsskåp, ett rum för sömn, måltider och samvaro, 
samt ett badrum och ett fullt utrustat kök. Respektive lägenhet har en yta om 
24,8 kvm samt en balkong om ca 3 kvm som nås via skjutdörr. Den är under 
sommartid ett väsentligt tillskott för lägenheten. 

Lägenheterna är möblerade med hög nivå av fast inredning och funktions
vägg. Placering av säng är i en alkov med draperi mot fönstersida och spaljé 
mot kök. Lägenheterna kan disponeras på olika sätt och en del ytor kan samut
nyttjas. Samtliga lägenheter är tillgänglighetsanpassade. 

14 Cushman & Wakefield
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"Hotellet kommer 
att erbjuda bekväm
ligheter som gym, 
bastu, fullt utrus
tade konferensrum 
och tvättstuga."

18 Cushman & Wakefield
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Trädgård 
Trädgården som kommer att omge hotellet i olika ge
staltningar har utformats av landskapsarkitekten 
Johannes Gezelius. Arkitekten har formgivit och 
skapat trädgården genom uttrycksfulla produkter 
av hög kvalitet.

Träd och växter planteras runtomkring byggnaden 
och en grönskande gång fram till entrén välkomnar 
gästerna. Mellan den nordöstra byggnaden och berget 
skapas en grön ravin som gästerna passerar för att 
komma till husets baksida. På baksidan återfinns tor
get med en uteplats för möten i en avslappnad miljö.

Trädgården är planerad för färdigställande under 
sommaren 2018.

Rörelse upp till övre platån

Mindre privata sittplatser i högt gräs

Rundade trädgårdsrum med låga häckar 
och kaner av Cortenstål

Hög Bambu ramar in området

Rörelse upp till övre platån

Mindre privata sittplatser i högt gräs

Rundade trädgårdsrum med låga häckar 
och kaner av Cortenstål

Hög Bambu ramar in området

Rörelse upp till övre platån

Mindre privata sittplatser i högt gräs

Rundade trädgårdsrum med låga häckar 
och kaner av Cortenstål

Hög Bambu ramar in området

Rörelse upp till övre platån

Mindre privata sittplatser i högt gräs

Rundade trädgårdsrum med låga häckar 
och kaner av Cortenstål

Hög Bambu ramar in området
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Grön frodig 
spännande ravin

Vatten från berget

Sten, mossa, gräs och ormbunkar

Grön frodig 
spännande ravin

Vatten från berget

Sten, mossa, gräs och ormbunkar

Rörelse upp till övre platån

Mindre privata sittplatser i högt gräs

Rundade trädgårdsrum med låga häckar 
och kaner av Cortenstål

Hög Bambu ramar in området

Komma hem

Trädgårdskänsla

Grön parkering

Lekfull materialbehandling

Hängande sittplatser

Komma hem

Trädgårdskänsla

Grön parkering

Lekfull materialbehandling

Hängande sittplatser
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Jämförbara hotell
Historiska nyckeltal
Graferna på höger sida illustrerar de historiska nyckeltalen för en grupp av 
jämförbara hotell. Denna grupp bedöms illustrera hur utvecklingen har varit de 
senaste åren för hotell i extended stay segmentet, belägna i de norra delarna 
av Stockholm. Graferna återger data för de senaste nio åren. 

Hotellen som ingår i gruppen är: StayAt Hotel Apartments Kista, StayAt 
Serviced Apartments Kista, StayAt Bromma, STHLM Hotel, Hotell Sundby
berg, 2Home Hotel Apartments, Biz Apartments Solna och BostadDirekt 
Brommaplan. Hotellen har haft en mycket god utveckling med stigande be
läggning, genomsnittligt rumspris och RevPAR under den studerade perioden.  

22 Cushman & Wakefield
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Källa: SCB och Cushman & Wakefield.

RevPAR har haft en mycket god utveckling i likhet med 
beläggningsgraden och det genomsnittliga rumspriset för 
jämförelsegruppen. Under den studerade nioårsperioden 
har RevPAR gått ifrån 441 kronor till 563 kronor, motsva
rande en ökning om 28%. Således har de studerade hotel
len haft en god ökning av hyresgrundande intäkter under 
perioden.  

Beläggningsgraden har utvecklats väl. Hotellgruppens 
beläggningsgrad har under den studerade nioårsperioden 
legat på 73% i snitt med relativt låg varians. Under 2009 
uppgick den till 67% och trendade därefter uppåt till 78% 
under 2015. De senaste åren har ett par nya anläggning
ar öppnat i norra Stockholm. Detta kapacitetstillskott har 
gjort att hotellgruppens genomsnittliga beläggningsgrad 
har gått ner något från 2015 års nivå. Det är i synnerhet 
de äldre hotellanläggningarna vars beläggningsgrad har 
påverkats av kapacitetstillskottet.

Det genomsnittliga rumspriset (ARR) för jämförelsegrup
pen har utvecklats väl mellan 2009 och 2017 och påvisat 
en ökning från 658 kronor till 793 kronor, motsvarande 
20%. I likhet med beläggningsgraden påverkades det ge
nomsnittliga rumspriset av det senaste årets kapacitets
tillskott. Genomsnittligt rumspris för de moderna hotel
lanläggningarna väntas ha en positiv utveckling framgent.
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StayAt Hotel Apartments Kista
Antal rum: 168

Hotell Sundbyberg
Antal rum: 36

StayAt Bromma
Antal rum: 182

BostadDirekt Bromma
Antal rum: 143
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2Home Hotel Apartments 
Antal rum: 90

Biz Apartments Solna 
Antal rum: 107

STHLM Hotel 
Antal rum: 66

StayAt Serviced Apartments Kista 
Antal rum: 166
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Intäkter

BASHYRA + INDEX TILLÄGG TOTAL HYRA OCH TILLÄGG

HYRESGÄST AREA KVM ANVÄNDNING BASHYRA INDEX KR KR/KVM SKATT KR/KVM KR KR/KVM

Veddesta Boutique Hotel AB 5 600 Hotell 10 944 000 100% 10 944 000 1 954 716 000 128 11 660 000 2 082

TOTALT 5 600 10 944 000 100% 10 944 000 1 954 716 000 128 11 660 000 2 082

NOTER
 Hyresgästen betalar en fast bashyra uppgående till 10 944 00 kronor per år som regleras med 100% index.
 Indexering kommer att följa KPI med bastal 323,88 (2017).
 Hyresgästen kommer att teckna egna abonnemang för mediaförbrukning.
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ADR som kommer att driva hotellet är Fastighetens enda hyresgästen och hyr 
totalt 5 600 kvadratmeter. Hyresavtalet är ett fast hyresavtal där bashyran, 
inklusive index, uppgår till sammanlagt 10,9 miljoner kronor årligen, mot
svarande 1 954 kr/kvm. Hyran kommer under hyrestiden att justeras enligt 
förändring i KPI. Hyresgästen betalar tillägg för fastighetskatt och eftersom 
Hyresgästen hyr hela Fastigheten uppgår hyresgästens andel till 100%, vilket 
beräknas uppgå till 0,7 mkr, motsvarande 128 kr/kvm. Hyresgästen kommer 
att teckna egna abonnemang avseende mediaförbrukning, varför Fastighetsä
garen inte kommer att erhålla tillägg för dessa nyttigheter. 

BASHYRA + INDEX TILLÄGG TOTAL HYRA OCH TILLÄGG

HYRESGÄST AREA KVM ANVÄNDNING BASHYRA INDEX KR KR/KVM SKATT KR/KVM KR KR/KVM

Veddesta Boutique Hotel AB 5 600 Hotell 10 944 000 100% 10 944 000 1 954 716 000 128 11 660 000 2 082

TOTALT 5 600 10 944 000 100% 10 944 000 1 954 716 000 128 11 660 000 2 082

NOTER
 Hyresgästen betalar en fast bashyra uppgående till 10 944 00 kronor per år som regleras med 100% index.
 Indexering kommer att följa KPI med bastal 323,88 (2017).
 Hyresgästen kommer att teckna egna abonnemang för mediaförbrukning.

AVTAL

HYRESGÄST START SLUT
UPPSÄGNING,  

MÅN.
FÖRLÄNGNING 

MÅN.

Veddesta Boutique Hotel AB 20180301 20380301 24 60
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Kostnader
Hyresavtalet har en tydlig gränsdragningslista och hyresgästen står för i 
princip alla drift och underhållskostnader. Hyresvärden sköter endast drift 
och underhåll av Fastighetens stomme. Hyresvärden tillhandahåller sys
tem för försörjning av elektricitet, VA, värme, varmvatten och ventilation till 
lokalerna och hyresgästen ska svara för samtliga förbrukningskostnader 
avseende nämnd försörjning. Hyresgästen ska enligt hyresavtalet teckna 
egna abonnemang för mediaförbrukning i den utsträckning det är möjligt. 
Hyresvärden kommer enligt avtalet att stå för visst utbyte av vissa fasta 
tekniska installationer. Dessa utbyten väntas dock inte aktualiseras inom 
närtid då Fastigheten kommer genomgå slutbesiktning i februari och däref
ter täckas av entreprenadgarantier.  

Fastighetsskatten uppskattas till 716 000 kronor per år och för detta 
erhåller Hyresvärden tillägg från Hyresgästen. Beräkningen av fastighets
katten baseras på Skatteverkets modell. Beräkningen utgörs av följande 
parametrar: Fastighetens värdeområde (0123069), värdeår (2018), BTA 
(5 908 kvm) och faktiskt årshyra (10 944 000 kr). Detta ger ett uppskattat 
taxeringsvärde om 71 600 000 kronor, varav 64 000 000 kronor avser bygg
nad och 7 600 000 kronor avser mark. Fastighetsskatten beräknas som 1% 
av det uppskattade taxeringsvärdet.

Faktisk kostnad för Hyresvärden beräknas uppgå till 56 000 kronor eller 
10 kr/kvm och utgöras av försäkring.

28 Cushman & Wakefield



 EXTENDED STAY HOTELL Försäljningspromemoria 29



Driftnetto
Driftnettot uppgår till ca 10,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 
1 944 kr/kvm. Intäkterna och kostnaderna är justerade till helår. 
Kostnaderna baseras på schablon.

DRIFTNETTOKALKYL
INTÄKTER AREA KR KR/KVM

Bashyra inkl. index 5 600 kvm 10 944 000 1 954

TILLÄGG   

Tillägg fastighetsskatt 716 000 128

TOTALA INTÄKTER* 5 600 kvm 11 660 000 2 082

KOSTNADER

Försäkring 56 000 10

Fastighetsskatt 716 000 128

TOTALA KOSTNADER** -772 000 -138

   

DRIFTNETTO 10 888 000 1 944

*    2018 års nivå justerat till helår. 

** Schablonkostnad. Exklusive administration.

30 Cushman & Wakefield



 EXTENDED STAY HOTELL Försäljningspromemoria 31



Omsättning, 2016

296mdr

Konsumtion, 2016

120mdr

Anställda inom turistsektorn, 2016

169 000
Källa: Tillväxtverket.

Marknaden för extended stay fortsätter att utvecklas väl, i synnerhet i Stock
holmsområdet. Segmentet är ett av de snabbast växande och skiljer sig från 
andra hotelltyper i flera avseenden. Generellt förekommer skillnader i hotel
lens lokaler, kundgrupper, beläggnings och prismönster. Gästrummen säljs 
huvudsakligen till företag med tillfälliga anställningar, ofta på en ort där ny
anställda väntar på eget boende eller där en del av personalen veckopendlar. 
Särskilt stark är efterfrågan i områden där det är svårt att träda in i bostads
marknad. 

I städer med ett lågt utbud av hyreslägenheter och en stark ökning av ny
företagande, är behovet av extended stay lägenheter ännu större. Extended 
stay noterar överlag en mindre säsongsvariation än andra hotellsegment, vil
ket beror på att gästerna övernattar under längre tidsperioder, ofta under flera 
månader. 

I Sverige ökade turismens totala omsättning med 18,3 miljarder, till 296 mil
jarder kronor under 2016, motsvarande en ökning på 6,6%. Turistkonsumtionen 
i Sverige ökade med 13,5 miljarder kronor eller 12,7%.

Under fjolåret bidrog också turismen till en ökning av antal jobb med 7%, 
till 169 000. Jämförelsevis var den totala sysselsättningsökningen i Sverige 
1,7% under samma period.

Under de senaste åren är det framför allt de utomeuropeiska besökarna 
som stått för tillväxten. Övernattningar för denna grupp har ökat med 70% 
sedan år 2012. Under 2016 ökade övernattningarna från samma grupp med 
10,9%, varav övernattningarna från Kina ökade mest med 25%.

Sammantaget har tillväxten under 2016 förstärkt en långsiktig utveck
lingstrend – fler utländska besökare, framför allt från de utomeuropeiska 
marknaderna. Detta har lett till en ökad koncentration till storstadsregionerna.

Marknaden  
Extended Stay

Turism
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HUSHÅLLENS KONSUMTION OCH INVESTERINGAR
Hushållens konsumtion har vuxit med runt 2% årligen (justerat för inflation) 
under de senaste tio åren, som en följd av högre löner, stigande sysselsätt
ning och ökande nettoförmögenhet.1 Sedan 2013 har hushållens investeringar 
i boende ökat kraftigt och nyproduktionstakten är på den högsta nivån som 
uppmätts på flera decennier med en årstakt på omkring 65 000 byggstartade 
lägenheter under 2016 och 2017.2 

Hushållens syn på den egna ekonomin är den ljusaste sedan 2013 och hus
hållens konsumtion förväntas bestå kring 3,5% per år (justerat för inflation).3

ARBETSMARKNAD 
Mot bakgrund av den starka konjunkturen har arbetsmarknadsläget fortsatt 
att förbättras. Under det sista kvartalet 2016 ökade både antalet sysselsatta 
och arbetskraftens storlek. Arbetslösheten förväntas bli kvar på samma låga 
eller lägre nivåer under de kommande fem åren enligt Konjunktur institutet.

Sammantaget pekar ledande indikatorer, såsom Konjunkturinstitutets kon
fidensindikatorer för hushåll och företag samt Swedbank/SILFs inköpschefs
index, på fortsatt tillväxt i den svenska ekonomin och en fortsatt förbättring av 
arbetsmarknaden under kommande år. De förbättrade utsikterna för världs
ekonomin innebär att tillverknings och exportsektorn återigen kommer att bli 
en starkt bidragande tillväxtfaktor.

INFLATION
Inflationen i Sverige ökar men är fortsatt låg i ett historiskt perspektiv och i 
jämförelse med Riksbankens inflationsmål. Riksbanken prognostiserar att in
flationen når 2% i årstakt under mitten av 2018.4

RÄNTOR
Sedan toppen under 2013 har marknadsräntorna sjunkit på både korta och 
långa bindningstider. Riksbankens expansiva penningpolitik, med både minus
ränta och obligationsköp, har pressat ner den svenska räntekurvan och den 
tioåriga statsobligationsräntan är fortfarande kvar under 1% vilket indikerar 
att realräntan är fortsatt negativ. 

Riksbanken förväntar sig att reporäntan ligger kvar på dagens låga nivåer, 
0,50%, till första halvan av 2018.

1  SCB.

2  SCB.

3  Prognos, Konjunturinstitutet, (löpande priser).

4  Riksbankens prognos.

Marknaden Sverige
Kombinationen av en expansiv penningpoli
tik och hög  aktivitet i ekonomin fortsätter att 
stödja utvecklingen på fastighets marknaden 
genom attraktiva finansieringsförutsättningar 
och god efter frågan på ytor inom alla fastig
hetssegment.

Inflation, 2017P

1,8%
BNPtillväxt 2017P

2,5%
10årig statsobligation

0,8%
Konjunkturbarometern 
December, 2017

112,5
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Försäljningsprocess
Indikativt bud
Ni ges härmed möjlighet att lämna ett indikativt, ej bindande, bud på Fastig
heten. Om ett indikativt bud godtas av Säljaren kommer en eller flera köpare 
att bli erbjuden att utföra sedvanlig due diligence av Fastigheten och bolaget. 

Vänligen notera att Säljaren inte är förpliktad att godta ett mottaget bud. 
Säljaren och Cushman & Wakefield förbehåller sig rätten att modifiera eller 
avsluta säljprocessen när som helst innan överlåtelseavtal har undertecknats.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INDIKATIVT BUD:
• Transaktionen kommer genomföras som ett bolagsförvärv av det bolag 

som äger Fastigheten.
• Köpeskillingen ska betalas kontant på tillträdesdagen.
• Köparen bär alla kostnader för utfärdandet av nya pantbrev och andra 

kostnader som härrör till förvärvet.
• Driftsavtal, och liknande, har tecknats på marknadsmässiga villkor.
• Begränsade garantier kommer att tillhandahållas. Inga garantier kom

mer att ges i fråga om värdet av Fastigheten eller Fastighetens tekniska 
eller miljömässiga skick. Köparen ska avstå från alla anspråk mot Sälja
ren när det gäller fel och brister i Fastigheten, inklusive dolda fel.

• Svensk lag reglerar förvärvet.

DET INDIKATIVA BUDET SKA TYDLIGT ANGE:
• Fastighetsvärdet uttryckt som en summa i svenska kronor.
• En beskrivning av hur ni har för avsikt att finansiera förvärvet.
• Vänligen ange även vilka eventuella rådgivare ni ämnar att använda för 

due diligence och förhandlingar (tekniska, juridiska och kommersiella 
rådgivare).

• Eventuella villkor som budet är förknippat med.

Tidsplan

SLUTFÖRANDE 
PROJEKT

Indikativ
a bud 

20 Fe
bru

ari

Due D
ilig

ence
  

Fe
bru

ari 
– M

ars

Signing  

Mars Closin
g  

Mars
 

Mark
nadsf

örin
g 

Januari 
– Fe

bru
ari
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Kontakt

Sista datum för indikativt bud är 20 februari.
Vänligen skicka ert indikativa bud senast kl. 14.00 

den 20 februari 2018 till:

Cushman & Wakefield

Att: Henrik Bark

Email: henrik.bark@cushwake.com

Vänligen kontakta nedan angivna kontaktpersoner för frågor kring försäljning
en. Under inga omständigheter får personal hos Säljaren eller Hyresgästen i 
Fastigheten kontaktas utan godkännande från Cushman & Wakefield.
 

HENRIK BARK
henrik.bark@cushwake.com
070735 59 96

ERIK DANSBO
erik.dansbo@cushwake.com
070775 60 69

MARK FRIESLAND
mark.friesland@cushwake.com
070436 67 93

Försäljningspromemoria
Varken Säljaren eller Cushman & Wakefield kan ställas till svars gentemot köparen för gjorda påståenden i den
na försäljningspromemoria eller någon annanstans. Köparen ska uteslutande förlita sig på sina egna undersökning
ar och byggnadsbesiktningar. Denna försäljningspromemoria baseras på den information som samlats in från Säljaren och  
offentliga källor och dess syfte är endast att utgöra en presentation av Fastigheten, med målet att assistera potentiella köpare i deras be
slutsfattande om förvärv. Informationen i denna försäljningspromemoria härstammar från källor som anses vara tillförlitliga men ingen 
verifikation har skett av detta eller av informationen. Även om informationen och påståendena anses vara korrekta, tar varken Säljaren 
eller Cushman & Wakefield på sig något ansvar för dessa. Det är varje intressents skyldighet att undersöka, kontrollera och utvärdera 
all fakta, om det anses vara nödvändigt i samband med förvärvet. Säljaren kommer endast att uppfylla de garantier och andra åtaganden 
som kan erbjudas som en del av ett överlåtelseavtal.
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Ritningar
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