
Skebo Herrgård
Hotell/konferens, vård, äldreboende mm
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Inledande
information

Rosengren & Co har på uppdrag av Fastighetsägaren sammanställt detta 
försäljningsprospekt avseende försäljning av Herrgårdsutveckling i Skebo 
AB innehållande fastigheterna Skebo 1.106, 1:147, 1:149, 1:316 samt 1:363-
1:376.

Innehållet baseras på uppgifter 
hämtade från Fastighetsägarnas 
interna system samt på 
information från officiella källor. En 
köpare rekommenderas att fullgöra 
sin undersökningsplikt och själv 
göra erforderliga kontroller av 
Försäljningsobjektet innan 
bindande överlåtelseavtal under-
tecknas. Informationen i denna 
version av prospektet är en 

färskvara och kan ändras löpande. 
Därför är det viktigt att Köparen för-
vissar sig om att det är den senaste 
versionen av prospektet som ligger 
till grund för pågående diskussioner. 
Rosengren & Co friskiver sig från alla 
eventuella fel och brister i försälj-
ningsprospektet. Detta prospekt 
får inte ligga till grund för beslut om 
förvärv utan skall endast tjäna som 
vägledning till en eventuell affär.

Bakgrund

Skebo Herrgård är lämpligt för Hotell/konferensverksmhet, exklusivt 
äldreboende, hälsohem, rehabiliteringshem,  vårdboende, behandlings-
hem, gemenskapsboende eller utbildningsverksamhet. Genom de 13 
byggklara tomterna finns möjlighet att uttöka den uthyrningsbara arean 
till vård eller äldreboende alternativt exploatera tomterna som fritids-
boende eller liknande. 

• Total markareal: 105 982 kvm fördelat på 17 stycken fastigheter. 

• Herrgårdens markareal uppgår till cirka 84 982 kvm med en 
  uthyrningsbar area 1 674 kvm fördelat på 5 byggnader. 

• Markområde om 13 stycken byggklara tomter, totalt 21 000 kvm med 
framdraget VA och fiber
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Skebo Herrgård består av totalt 
17 fastigheter om 105 982 kvm.

Herrgården har en total uthyrningsbar 
area om 1 674 kvm fördelat på fyra bygg-
nader som består av huvudbyggnad, 
flygelbyggnader, kavaljersbyggnad samt 
stallet som har en konferensdel och en 
relaxdel med pool och bastu. 

Herrgården består av 4 fastigheter med 
en markareal om 84 982 kvm fördelat på: 
Skebo 1:106 (40 077 kvm), 1:316 (33 652 
kvm). 1:147 (6 572 kvm) och 1:149 (4 681 
kvm) utöver finns det ett markområde 
på 13 byggklara tomter med framdraget 
VA och fiber, Skebo 1.363-1:376 (21 000 
kvm).

Byggnaderna är uppförda på 1700- talet 
och 1800- talet. Omfattande ombyggnad 
och renovering har skett löpande under 
1990- talet. 

Hela herrgården är idag uthyrd till social-
förvaltingen i  Norrtälje kommun och 
avtalet löper t.o.m 2019-12-31.

Fram till för  några år sedan användes 
Skebo herrgård som hotell- och 
konferensanläggning, Herrgården var 
känd för sin restaurang som rankades 
högt av både White Guide och Sveriges 
Bästa bord. Herrgårdens gäster välkom-
nades av en unik och naturskön miljö.
Här finns alla förutsättningar för en ny 
ägare att fortsätta utvecklingen av denna 
verksamhet.

Alternativ till hotellverksamhet skulle kun-
na vara någon form av exklusivt äldrebo-
ende, hälsohem, rehabiliteringsboende, 
vårdboende, behandlingshem, gemen-
skapsboende, utbildningsverksamhet, 
konferensanläggning eller liknande.

Skebo Herrgård finns i hjärtat av Ros-
lagen mellan Rimbo och Hallstavik, en 
dryg timmes bilresa från Stockholm och 
knappt en timme från Uppsala ocFörsälj-
ning av fastigheten sker genom bolags-
överlåtelse.

OMGIVNING
Skebo Herrgård ligger vackert belägen 
invid sjön Närdingen i natursköna Rosla-
gen. Skebo Herrgård är en av Roslagens 
vackraste herrgårdsansläggningar. I 
rabatterna finner man ca 200 olika peren-
ner och därutöver en mängd sommar-
blommor. Omgivningen består av stora 
grönområden med vackra vattendrag.
Skebobruk ligger längs riksväg 76. Fort-
farande finns byggnader från järnbru-
kets dagar kvar i byn. Skebobruk är en 
idyllisk liten ort med genuin bebyggelse 
och medeltida vägnät. Området runt 
Norrtälje erbjuder både skärgårdsliv och 
brukssamhällen där du fortfarande kan 
uppleva herrgårdsliv och äkta roslags-
landskap. Inom räckhåll till anläggningen 
finns sex golfbanor och på vintertid finns 
skidspår vilket gör Skebo Herrgård till 
ett mycket attraktivt resmål under både 
sommar och vinter.

Projektbeskrivning 
Skebo 1:106 m.fl
Fastigheten och dess läge
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BILAGA 1: TOMTKARTA

•

•

•

•

•= Fastigheterna 1:106, 1:147, 1:149 & 1:316
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13 stycken byggklara tomter
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FASTIGHETENS TOTALA UTHYRNINGSBARA AREA UPPGÅR TILL 1 674 KVM OCH ÄR FÖRDELAT PÅ HU-
VUD BYGGNAD, TVÅ STYCKEN FLYGELBYGGNADER , KAVALJERSBYGGNAD OCH STALLBYGGNAD MED 
KONFERENSDEL, POOL OCH BASTU SAMT ETT ORANGERI.

Huvudbyggnaden är en friliggande 2.5 plans byggnad med vind och källare. Den totala uthyrbara 
arean är 669 m2 och är fördelat på 9 stycken gästrum, samtliga med dusch/wc. Byggnaden innehåll-
er även fyra allrum, tv rum, matsalar och restaurangkök, kontor, konferensrum samt reception.

Kavaljersbyggnaden är uppförd i 1,5 plan med källare, som innehåller en vinkällare med murade valv. 
Den totala uthyrningsbara arean är 77 m2 och inrymmer 4 gästrum varav ett är dubbelrum, de övriga 
3 har grand lit. Samtliga rum har wc/dusch. 

Södra flygeln är uppförd i 1,5 plan med delvis utgrävd källare, cirka 264 m2 och inrymmer 11 
gästrum med dusch och wc fördelat på 5 dubbelrum, 1 grand lit och 5 enkelrum, samtliga rum har 
wc/dusch. Övriga utrymmen i flygeln är allrum, separat duschrum med dusch/wc för personal, samt 
städförråd. I den utgrävda källardelen finns stora driftskylar (som man kan kliva in i) vilket skapar 
goda förvaringsmöjligheter.

Norra flygeln är uppförd i 1,5 plan, cirka 264 m2 och inrymmer 11 gästrum fördelat på 4 dubbelrum, 
4 grand lit och 3 enkelrum samtliga rum med dusch/ wc. Dessutom finns förråd och tvättstuga. 

Stallet (Poolhuset) är uppfört i 1 plan och 1 ,5 plan, cirka 400 m2. Stallet inrymmer poolrum, omkläd-
ningsrum, duschrum, dam och herrbastu samt 3 st konferensrum, 2 grupprum, behandlingsrum och 
tillagningskök mm.

* Grand lit= liten dubbelsäng, 140 cm bred.

• Upplåtelseform: Äganderätt   • Renoveringsår: 2008
• Nybyggnadsår: 1700- talet   • Tomtarea: 51 330 m2
• Uthyrningsbar area: 1 674 m2  • Antal konferensrum: 7 st
• Antal gästrum: 35 st    • Salonger/ gemensamhetsutrymmen: 5 st
• Inteckningar: 16,7 Mkr 

Byggnadsbeskrivning 
Herrgården
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Fastighetsbeteckning   Norrtälje Skebo 1:106, 1:147, 1:149, 1:316 (Herrgård) samt  

   Markområden  Skebo 1:363 - 1:376

Adress   Brobyvägen 18 -20

Fastighetsägare   Herrgårdsutveckling I Skebo AB

Inteckningar, tkr  16,7 mkr

Upplåtelseform  Äganderätt

Tomtarea, kvm (ca) Totalt: 105 982 kvm 

Tomtareal Herrgård 85 982 kvm

Uthyrningsbar area 1 674 kvm

Taxeringsenhet  322, Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad

Nybyggnadsår  1700-talet

Värdeår   2016
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Tekniskbeskrivning 
Skebo Herrgård

Huvudbyggnaden är grundlagd på granitmurar till fastbotten, de övriga byggnader-
na har en grundläggning med stenfot (granit).

Samtliga byggnader har bjälklag av trä och stomme av timmer. Fasaderna är put-
sade och yttertaken är belagda med bandtäckt plåt eller koppar. Byggnaderna har 
uppvärmning genom vattenburen värme. Det finns två bergvärmeanläggningar som 
är installerade år 2002 och 2011 och försörjer alla byggnader.

Huvudbyggnaden, golven är med parkett, textil/plastmattor eller linoleum. Väggar 
med träspeglar och tapet. Rummen har god standard. Byggnaden har genomgått 
renovering i två olika omgångar, 1995 samt 2006 - 2009. Stor vikt har lagts vid att 
behålla rummens karaktär och kvalitet. Byggnaden är i ett mycket bra skick.

Södra och norra flygelbyggnaden, golven är belagda med furu, parkett eller plast-
mattor. Väggar med skivor, trä och papp. Rummen har god standard och byggna-
dens inre och yttre skick bedöms som mycket gott. Uppvärmning genom vatten-
buren värme till radiatorer via kulvert från huvuudbyggnad, mekanisk ventilation. 
(Centraldammsugare finns i norra flygeln).

Stallet (Poolhuset) är uppförd på slutet av 1800-talet och senast upprustad samt 
renoverad under åren 1988 till 1991 och 2008 till 2009. Byggnaden har genomgått 
en total invändig upprustning och ombyggnad samt en ommålning av fasaden. 
Ny ventilationsanläggning har installerats med till- och frånluft och kyla. Bastu och 
duschrum byggdes om 1995. Byggnadens poolrum har en kakelklädd pool. Bygg-
naden bedöms ha en genomgående hög standard.

Kavaljersbyggnaden, har renoverats och stor vikt har lagts vid att behålla rummens 
karaktär och kvalitet. Nytt koppartak lades år 2008.
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  2 600 1 553 AVTAL T.O.M 2019-12-31

2 600 1 553

78 47 SKATT, VA, SOPOR, EL
 FÖRSÄKRING OCH

 UNDERHÅLL

78 47

Sammanställning Skebo 1:106, 1:147 & 1:149 m.fl 
Intäkter 12 mån

Sammanställning Skebo 1:106, 1:147 & 1:149 m.fl 
kostnader 12 mån

Driftnetto  2 522 tkr

INTÄKTER

KOSTNADER

TOTALA INTÄKTER

TOTALA KOSTNADER

TKR 2018

TKR 2018

KR/KVM

KR/KVM NOTERING

NOTERING

DRIFTKOSTNADER

HERRGÅRDEN

24%

Ekonomi
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Transaktioner, bud 
och processen

Herrgårdsutveckling I Skebo AB äger 100 % av fastigheterna Norr-
tälje Skebo 1:106 m.fl. Avyttring av fastigheten sker i bolagsform 
genom försäljning av samtliga Aktier i Herrgårdsutveckling I Skebo 
AB  innehållande Norrtälje Skebo 1:106 m.fl. 

Indikativt pris: 27 000 000 kr

Transaktionsstruktur

NORRTÄLJE SKEBO 1:106 M.FL

HERRGÅRDSUTVECKLING I 
SKEBO AB
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Indikativa bud

INDIKATIV BUD SKICKAS TILL ROSENGREN & CO VIA MAIL TILL JAN@ROSENGREN.SE 

Baserat på de uppgifter som presenteras i denna promemoria inbjuds Köpar-
en att lämna ett skriftligt indikativt bud på den aktuella fastigheten. I budet 
skall även framgå köparens andra villkor och/eller förutsättningar för budet. 
Ägaren förbehåller sig rätten att diskretionärt värdera inkomna indikativa bud 
och har inga förpliktelser att acceptera ett bud under processen, trots att 
budet  kan vara det högsta framförda.

Efter inkomna bud sker en genomgång av dessa varefter säljaren avser att 
slutförhandla med en eller flera intressenter. Som grund för slutförhandlingen 
ligger det indikativa budet.

Försäljningsprocessen

PRESENTATION AV  PROJEKTET

 KÖPARENS UTVÄRDERING OCH INDIKATIVT BUD

AVTALSFÖRHANDLING OCH DD-PROCESS

SIGNING

TILLTRÄDE ENLIGT ÖK
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Frågor angående Försäljningsobjekten kan ställas till projektansvarige Jan Rosengren 
eller Joel Nilsson Erleman på Rosengren & Co. 

Var vänlig och respektera att inte kontakta annan personal hos säljaren. 
 
Följande kontaktuppgifter gäller:

M: 0709-17 00 60

E: jan@rosengren.se

            M: 0735- 30 22 54

            E: joel@rosengren.se

Jan Rosengren Joel Nilsson Erleman

Kontaktpersoner
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I Skebo har järnhanteringen varit central i mer än 500 år. Redan 1444 fanns det en 
hytta för järntillverkning vid forsen i Skebo. Genom århundradena ägdes Skebo av 
kyrkan, kronan och privata handelsmän. Själva herrgården lät byggas av hollända-
ren Jakob Grill mellan 1767 och 1770.

Skebo Bruk hade sin storhetstid under andra hälften av 1800-talet då var det Ros-
lagens största arbetsplats. Den siste brukspatronen, Knut Michaelson, som bodde 
i Skebo Herrgård sålde och flyttade ifrån Skebo 1903. Det tidiga 1900-talet var 
tuffa tider för Skebo Bruk, speciellt under första världskriget och 1924 gick bruket 
i konkurs.
Strax därefter kom Skebo Herrgård att köpas in av en stiftelse som drev herrgår-
den som hem för äldre ensamma män.

1976 började en ny storhetstid för Skebo Herrgård, denna gång som hälsohem. 
Många skådespelare, musiker och andra kom till Skebo för att vila ut och äta 
vegetariskt. Innan Rickard och Annika Björklund köpte Skebo Herrgård 2003 så 
drevs det som kursgård av ABF.

I Skebobruk finns även daghem, låg- och mellanstadieskola. Här finns också 
bensinstation med livsmedel och ett aktivt föreningsliv. En unik miljö där de stora 
träden vittnar om herrgårdsparkens långa historia, här hittar du bok, ek, lönn, kas-
tanj, nordmangran, idegran, tall m.fl. Många av träden planterades i samband med 
att parken anlades i slutet av 1700-talet.

Historia
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Huvudbyggnad bv
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Huvudbyggnad övre plan
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Kavaljersbyggnad

Poolhuset
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Rosengren & Co
Fastighetskonsult Rosengren & Co har varit verksamma i fastighets-
branschen sedan 1987. Det gör oss till en av de mest erfarna fastighets-
konsulterna i Stockholmsregionen. Med vår mångåriga erfarenhet och 
goda marknadskännedom skapar vi mervärde för våra uppdragsgivare 
och kunder.

Vår vision är att bli den självklara samarbetspartnern och mäklaren vid 
transaktionsrådgivning, förmedling av kommersiella fastigheter såväl som vid 
bostadsrättsbildning och uthyrning.

Rosengren & Co har under åren byggt upp ett stort personligt nätverk med 
aktörer inom fastighetsbranschen. Genom tät dialog och kommunikation 
inom nätverket skapar vi förutsättningar att alltid nå rätt köpare eller nödvän-
dig expertis vid förmedling av fastigheter och vid andra typer av fastighets-
transaktioner.

Försäljning av kommersiella fastigheter, kan efter önskemål från ägaren, ske 
publikt eller genom överlåtelse under hand direkt till motparten.
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Anteckningar



R
O

S
EN

G
R

EN
  

| S
K

EB
O

 1
:1

06
 M

.F
L

24



Linnégatan 76   |   115 23 Stockholm   |   Sweden

+46 (0)8 - 545 662 90   |   www.rosengren.se   |   info@rosengren.se


