
10270
Objektnr: Bransch: Hotell  Ort: Kristianstad

Oms: Ring för info Pris: 2 650 000 SEK
 Hotellet har ett utmärkt läge i Kristianstads centrum
Hotellet har 19 st rum fördelat på 10 enkel och 9 dubbelrum. Totalt har man 35 
bäddar i hotellet.
Till hotellet hör 2 st lägenheter. Den ena är på 150 kvm och direkt ansluten till 
hotellet. Det går att konvertera denna lägenhet upptill 7 st extra rum.
Lägenhet nr 2 är på 110 m2 och har egen ingång. I denna lägenhet har man haft 
familjeboende, företagsboende och gruppboende för kortare eller längre tid 
med självhushåll eller som hotellövernattningar.

Centralt beläget frukosthotell Skåne

Hotell i Visby

Stor Hotell - Konferensanläggning
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Hotell Restaurang Företag
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HOTELL TILL SALU
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019 - 10 18 28

Snart till Salu!
Nära flygplats i större stad i naturskönt område!

Snart till Salu!
Mysigt, familjärt hotell i större sommar ort.

10284
Objektnr:

10283
Objektnr:

Ansvarig företagsmäklare: Jonny Hubner 0733 - 52 02 19

Ansvarig företagsmäklare: Kontoret 019 - 10 18 28

Bransch: Hotell  Ort: Sverige
Oms: Ring för info Pris: Ring för info

Bransch: Hotell  Ort: Västra Sverige
Oms: 25 000 000 SEK Pris: 11 500 000 SEK

Ansvarig företagsmäklare: Lars Nilsson 0768 - 79 23 00



10286
Objektnr:

10276
Objektnr:

Bransch: Hotell  Ort: Umeå
Oms: 3 300 000 SEK Pris: 4 800 000 SEK
Hotell Gamla Fängelset i Umeå är förutom en kulturskatt även en lönsam och 
populär rörelse, som hotell med 27 rum varav 23 är celler. Det finns även 2 st 
dubbelrum och 2 st. 4-bäddsrum.
Duschar och toaletter i korridor, kök, konferensrum och reception.
Enklare frukost serveras.
Det ingår även en separat annexbyggnad, med 2 rum, dusch, toalett och kök-
spentry. Rummen är stora och ljusa samt har hög takhöjd, Yta 69 kvm. Passar 
som ägarbostad, familjerum eller svit.

Bransch: Camping Ort: Örnsköldsvik
Oms: 2 500 000 SEK Pris: 3 800 000 SEK
Mosjöns Camping ligger perfekt placerad efter E-4:an endast 2 mil från Örn-
sköldsvik där många stannar då det även finns en allmän större rastplats på båda 
sidor om vägen.

Öppet året om då Campingen har 9 vinterbonade stugor med 4 bäddplatser i 
varje, eget kök, toa och dusch, vilka i huvudsak hyrs ut till servicetekniker för 
närliggande pappersindustrier, men även linjearbetare och turister med flera.
60 husvagnplatser med el och 21 stugor, varav 1 st. används för personal.

10280
Objektnr:

Bransch: Hotell / Rest. Ort: Tomarp
Oms: 7 5000 000 SEK Pris: 2 300 000 SEK
Köp ett helt affärspaket på Tomarps gårdshotell.
Du får hotell och restaurangverksamhet med konferenslokaler.

Hotellet är välkänt för sin fina miljö, natursköna läge vid Råbelövssjön samt 
goda mat. Du kommer att driva en verksamhet med gårdshotell, konferens, 
restaurang cafe och catering.

10277
Objektnr: Bransch: Övrigt  Ort: Västernorrland

Oms: Ring för info Pris: Ring för info
Bolag med godkänd fastighet och tillstånd för asylboende.
Vi kan nu erbjuda ett bolag inklusive fastighet där allt är godkänt av migra-
tionsverket. 

Verksamheten har alla tillstånd och ett nytecknat avtal med migrationsverket. 
Avtalet med migrationsverket löper på 3år och gäller upp 60 personer boende 
i självhushåll. 
 Tillstånd för HVB verksamhet kan ingå i köpet. 

Asylboende

Kulturskatt fängelse!

Tomarps Gårdshotell

Lönsam Camping med E4 läge

Vi säljer även sekretess / diskreta objekt. Vänligen kontakta receptionen för mer info.

kontor@hrfformedling.se
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Ansvarig företagsmäklare: Stefan Johansson 0766 - 32 04 85

Ansvarig företagsmäklare: Olle Bergström 0703 - 38 18 28

Ansvarig företagsmäklare: Olle Bergström 0703 - 38 18 28

Ansvarig företagsmäklare: Kenneth Andersson 0720 - 70 04 72



Anrikt Hotell i mellansverige
Bransch: Hotell  Ort: Mellansverige
Oms: 3 800 000 SEK Pris: Ring för info

10285
Objektnr:

Bransch: Wärdshus Ort: Rättvik
Oms: Ring för info Pris: 6 175 000 SEK
HRF Förmedeling har nu nöjet att förmedla Wärdhuset Kajsa inkl. fastighet  
med uthyrningsbara stugor med unik utsikt över sjön Siljan.
Efter 23 framgångsrika år är ägaren nu redo att lämna över ansvaret till en ny 
entusiast.

Kajsas ligger i med ett unikt läge med milsvid utsikt över Siljan.  4 st stugor för 
uthyrning med året runt standard. Pool. Tomt areal 7455 kvm. Bruks yta ca 
708.5 kvm
Här finns många utvecklingsmöjligheter, du bör verkligen åka förbi och titta.

10192
Objektnr:

Bransch: Hotell  Ort: Los
Oms: Ring för info Pris: Bud
Se möjligheterna att återigen, få igång denna fantastiska herrgård mitt i Sverige 
i storslagen natur vid sjöar, bäckar och rikliga jaktmarker, utanför de 1,2 hektar 
som här erbjuds till försäljning. Här har det bedrivits Värdshusverksamhet i 
över 50 år. Så sent som 2003 serverades mer än 200 lunch per dag till bl.a kon-
ferensgäster, boende på orten, Bröllopsgäster, turister och handelsresanden. Här 
har man huserat Svenska Skidlandslaget och flera av våra stora Svenska företag 
som haft kickoffer med konferens och rekreation. Turistbussar stannar till, som 
är på väg till Östersund, de tar en bit mat och besöker turistattraktionen Loos-
gruvan, där man bl.a brutit kobolt och nickel på 1700-talet. 
www.loosgrufvan.org

10271
Objektnr:Bransch: Hotell  Ort: Karlskoga

Oms: Ring för info Pris: 3 400 000 SEK
Ombyggt kontorshotell med 38 rum, fördelat i två byggnader, varav den ena 
byggnaden är ny. Belägen på ett industriområde i mindre ort i Värmland.
Hyra: Egen fastighet Begärt Pris: 3 400 000 SEK Tomt: 9000 kvm Antal bäddar: 
160 Antal rum: 38 Byggår: 2000 Byggnadsyta: 1100 kvm
För att bedriva asylboende krävs bygglov genom kommunen.
Säljarna är angelägna om en snabb försäljning så alla seriösa bud beaktas om 
överlåtelse kan ske omgående.

Välskött Wärdshus med stugby

Herrgårdshotell med fastighet

Kontors Hotell med 38 rum

Det är med förtroende ni kan vända er till oss både som köpare och säljare. 
Vi är marknadsledande därför att vi är specialister inom hotell. Att sälja företag kan inte 
jämställas med att förmedla fastigheter, utan är helt enkelt, en annan process. En process 

som vi framgångsrikt sysslat med i över 30 år!

 tveka inte att ta kontakt med oss i både försäjning eller köp av just ert hotell.
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Hotell i Mellansverige, avstånd: strax över 1 timme från Stockholm.
Restaurang med totalt 80 sittplatser inne, ca 40 sittplatser ute Bar med ca 10-20 
sittplatser.
 
Hotellet har 8/11 hotellrum som totalt ger 26 bäddar. Samt en lägenhet på ca 
85m2 som enkelt kan göras om till 3-4 hotellrum.  I tillägg kan man bygga ut 
vinden till ca 10 hotellrum.

10269
Objektnr:

Ansvarig företagsmäklare: Rasim 0720 - 70 04 98

Ansvarig företagsmäklare: Jonny Hubner 0733 - 52 02 19

Ansvarig företagsmäklare: Lars Nilsson 0768 - 79 23 00

Ansvarig företagsmäklare: Kenneth Andersson 0720 - 70 04 72



10259
Objektnr:

Bransch: Camping mm Ort: Abrhamshult
Oms: Ring för info Pris: 3 900 000 SEK
DaneCamp/ Abrahamshult drivs idag som en kombinerad anläggning. Du kan 
hyra en stuga, ett rum eller campa.
Möjligheterna är många på denna f.d. dansloge. Exempel på verksamhet som 
kan bedrivas är: Migrationsverksamhet, Camping, Vandrarhem, B & B, Långtid-
suthyrning, Behandlingshem, Friskvård o rekreation.
Sammanlagt finns det ca 1500 kvm i de olika delarna. De består av den f.d. 
danslogen, stugorna/vandrarhemsdelen samt privatbostaden. Möjligheterna 
att utvidga är stora. Att utöka antalet rum kräver ingen större insats. Flera stora 
salar, samlingsrum och matsalar medger detta.

För mer information vänligen kontakta receptionen på 019 - 10 18 28 eller kontor@hrfformedling.se
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10281
Objektnr:

Bransch: Vandrarhem Ort: Hässleholm
Oms: Ring för info Pris: 3 300 000 SEK
Affärsfastighet med eget boende.Du hittar denna utmärkta Affärsfastighet med 
eget boende i Lunnahöja precis utanför Hässleholm.
Vandrarhem med totalt 48 bäddar fördelade på två byggnader. Camping med  
6st eluttag. Kursgård för konferenser/utbildning. Egen skog med en total yta på 
48583 KVM.
Dessutom har du ett fristående hus/stuga för ditt egna boende eller en bra uthy-
rningsmöjlighet.+ andra byggnader. Hela fastigheten är i bra skick och körklart 
för att generera intäkter.

Anläggning med möjligheter

Vandrarhem med fastighet

10247
Objektnr:

Bransch: Hotell  Ort: Karlskrona
Oms: 5 5000 000 SEK Pris: Ring för info
På gårdsgatan i centrala Karlskrona ligger detta lägenhetshotell. 
Modernt inrett och i absolut toppskick. Nuvarande ägare har med stor omsorg 
inrett och designat rummen. 
Under senaste året har man centraliserat rörelsen och hotellet är idag en väldigt 
lättskött och personalsnål anläggning. 
Hög beläggning med många stamkunder, både företags och privatpersoner.
Lägenheterna är självhushåll med hotellstandard och service. 28-90 kvm.
Ett ovanligt objekt med en blandning av studios, en, två och tre-rumslägenheter. 

City Hotell med toppläge

HRFFörmedling
Hotell Restaurang Företag

R

Returadress: Kungstorpsvägen 8b, Box 12, 236 21 Höllviken

“Välkommen till vår förmedling: branschledande inom 
hotell-, restaurang- och företagsförsäljning.”

Ansvarig företagsmäklare: Lars Nilsson 0768 - 79 23 00

Ansvarig företagsmäklare: Lars Nilsson 0768 - 79 23 00

Ansvarig företagsmäklare: Stefan Johansson 0766 - 32 04 85


