
Byggrätt - 
Ljusterö Skärgårdsby
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Inledande
information

Rosengren & Co har på uppdrag av Ljusterö Skärgårdsby AB nedan 
kallad fastighetsägaren, sammanställt detta försäljningsprospekt avse-
ende försäljningen av fastigheterna Österåker Mellansjö, 1:33-1:36 och 
Österåker Mellansjö 1:38-1:41. (Försäljningen avser nybyggnation av 
bostäder) 

Innehållet baseras på uppgifter häm-
tade från Fastighetsägarens interna 
system samt på information från 
officiella källor. En köpare rekom-
menderas att fullgöra sin undersök-
ningsplikt och själv göra erforderliga 
kontroller av Försäljningsobjekten 
innan bindande överlåtelseavtal 
undertecknas. Informationen i denna 
version av prospektet är en färskva-
ra och kan ändras löpande. 

Därför är det viktigt att Köparen 
förvissar sig om att det är den se-
naste versionen av prospektet som 
ligger till grund för pågående diskus-
sioner. Rosengren & Co friskiver sig 
från alla eventuella fel och brister i 
försäljningsprospektet. Detta 
prospekt får inte ligga till grund för 
beslut om förvärv utan skall endast 
tjäna som vägledning till en eventuell 
affär.

Bakgrund

.
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Frågor angående Försäljningsobjektet 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: 073- 530 22 54

E: joel@rosengren.se

Joel Nilsson Erleman

Kontaktpersoner

M: 070- 917 00 60 

E: jan@rosengren.se

Jan Rosengren
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Transaktioner, bud 
och processen

Ljusterö Skärgårdsby AB äger 100% av fastigheterna Österåker Mellan-
sjö, 1:33-1:36 och Österåker Mellansjö 1:38-1:41. 
Avyttringen av fastigheterna kommer att ske i bolagsform.  

Transaktionsstruktur

LJUSTERÖ 
SKÄRGÅRDSBY AB

ÖSTERÅKER 

MELLANSJÖ 1:33-1:36

Indikativt pris: 15 000 000 kr

ÖSTERÅKER 

MELLANSJÖ 1:38-1:41

13 000 000 kr avser byggrätten.
2 000 000 kr avser säljarens nerlagda kostnader för infrastruktur. 

Projekten kan även förvärvas separat om 7 500 000 kr.

NYAB
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Indikativa bud

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

Baserat på de uppgifter som presenteras i denna promemoria inbjuds 
Köparen att lämna ett skriftligt indikativt bud på de aktuella fastigheterna. 
Budet ska lämnas på underliggande fastighetsvärde. Förvärvet avser förvärv 
av bolag innehållande fastigheerna. 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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Fastighetsbeteckning   Mellansjö 1:33-1:36 & Mellansjö 1:38-1:41

Huvudsaklig användning Byggrätt bostadsrättslägenheter

Upplåtelseform  Äganderätt  

BOA, kvm (ca)  1 524

Ljus BTA, kvm (ca)  1 936

Tomtareal, kvm (ca) 3 537 

Fastigheterna Mellansjö 1:33-1:36 
och Mellansjö 1:38-1:41 är belägna
på Ljusterö invid Ljusterö torg och 
öns servicecentrum. 

På Fastigheterna planeras 2 projekt 
om 16 lägenheter vardera fördelat 
på 4 fastigheter och 4 lägenheter per 
fastighet i Brf-form. Bygglov är fram-
taget med planerade lägenheter om
2rok-2,5rok och 35-60 kvm. Genom-
snittligt kvadratmeterpris är enligt 
säljarens kalkyl cirka  29 000 kr/kvm 
plus lån i förening. 

Vardera fastighet kommer att bebyg-
gas med lägenhetshus med radhus-
karaktär i två plan med fyra bostäder. 
Bostäderna får tillgång till en gemen-
sam gård, förvaringsutrymmen och 
möjlighet till att hyra egen parke-
ringsplats. 

All infrastruktur såsom, vägar, vatten/
avlopp, el, fiber är färdigställt. Till-
kommande kostnad är anslutning till 
respektive nätverk.

Intilliggande omgivning består till stor 
del av villor samt färdigställda/till-
kommande etapper i Ljusterö Skär-
gårdsby. 

I intilliggande centrum finns  bland 
annat livsmedelsbutik, restaurang 
och butiker. Förskola, skola fritids-
hem finns inom promenadavstånd.

Total tomtarea för fastigheterna upp-
går till 3 537 kvm med en total BOA 
om 1 524 kvm vilket motsvarar 1 936 
kvm ljus BTA enligt säljarens beräk-
ning. 

Bil- och färjeförbindelse, färjan går 
var 10:e minut under högsäsong.
Goda kommunikationer med buss-
linje från Ljusterö torg till Danderyd 
sjukhus och tunnelbana.

Föreningen kommer att ingå i Öst-
eråker Mellansjö GA:5, Gropgärdet 
samfällighetsförening. Samfällighets-
föreningen ansvarar för vägar, gatu-
belysning, dagvatten, naturmark mm.

Avyttringen av fastigheterna sker ge-
nom försäljning av samtliga aktier i 
NYAB. 

Möjlighet att förvärva projekten 
separat om 7 500 000 kr + tillkom-
mande anslutningsavgifter enligt 
Roslagsvattens taxa. 

Projektbeskrivning 
Ljusterö

Fastigheten och dess läge
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Projektbeskrivning 
Ljusterö

ILLUSTRATIONSBILD

ILLUSTRATIONSBILD 
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ILLUSTRATIONSBILD

ILLUSTRATIONSBILD 



Planområde
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Detaljplan

DETALJPLANEOMRÅDE

PLANOMRÅDE
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Österåker har en befolkningsut-
veckling något snabbare än rikes 
gemensamma snitt och bedöms 
försätta vara en expansiv del av 
Stockholmsregionen. Det bor cirka 
44 000 personer i Österåker, med en 
befolkningsutveckling om cirka 7% 
per år. 

Befolkningen förväntas uppgå till 
cirka 50 000 personer år 2024.

Ljusterö är den största ön i Stock-
holms skärgård som saknar broför-
bindelse med fastlandet. Ljusterö 
är förbundet med fastlandet via 
färjeleden Ljusteröleden.

Övergripande fakta
Österåker kommun

Allmänt

Län      Stockholms län

Folkmängd   44 130

Storleksordning    56:e

Skattesats, procent  29,18

Ordförandeparti   M

Största arbetsgivaren, privat Olivia personliga assistans AB

Största arbetsgivaren, Offentlig Österåker kommun

Kortafattad information 
om Österåker kommun
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Övergripande fakta
Österåker kommun

Anteckningar
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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 
bostadrättsbildning 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.



Linnégatan 76   |   115 23 Stockholm   |   Sweden

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


