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Arrendator till Klåveröds vandrarhem och café 

 
Stiftelsen OD Krooks Donation i M-län erbjuder nu turismintresserade entreprenörer  
att lämna intresseanmälan gällande att arrendera Klåveröds vandrarhem och café, 
med syfte att driva vandrarhem/café och ge god service till besökare i Klåveröds 
strövområde. 
 
Stiftelsen OD Krooks donation i Malmöhus län äger fastigheten Svalöv Klåveröd 1:68. Inom 
fastigheten finns det mycket populära strövområdet Klåveröd som förvaltas av Stiftelsen 
Skånska Landskap. Driften av strövområdet sköts av en upphandlad strövområdesentreprenör. 
  
Centralt inom fastigheten/strövområdet ligger Klåveröds vandrarhem och café. 
Vandrarhemmet ligger i byggnader som efter upprustning 2011 varit utarrenderade till två 
olika turismentreprenörer som drivit vandrarhem och tidvis även café.  
 
I syfte att gemensamt utveckla strövområdet till besökarnas och alla aktörers nytta, förväntas 
den entreprenör som arrenderar vandrarhemmet att samverka med Stiftelsen Skånska 
Landskap samt strövområdesentreprenören. Vi tror att vandrarhemmet med café i nära 
samverkan med Stiftelsen Skånska Landskap kan utvecklas till strövområdets besöks- och 
informationsnav. 
 
Vandrarhemmet ligger mitt uppe på Söderåsen i Klåveröds Strövområde med omedelbar 
närhet till naturen, vandringsleder och cyklingsleder. 
I huvudbyggnaden finns 2 dubbelrum, ett 4-bäddsrum och ett 6-bäddsrum. 
Det finns 3 stugor med 5 bäddar och ett rum i stallbyggnaden med 6 bäddar. 
Det finns stort välutrustat gästkök och matsal med plats för ca 40 gäster. 
Gäster har tillgång till vedeldad bastu och fri ved till både bastu och braskamin. 

 
Tidigare arrendatorer har varit mycket skickliga på att utveckla vandrarhemmet som idag ges 
fantastiskt högt betyg av besökare.  
På Tripadvisor ligger Klåveröd på plats 3 av Skånes 78 vandrarhem. 
”Vandrarhemmet ligger med en unik placering mitt i väldigt fin natur. Rent & snyggt, bra 
service & kundbemötande är viktigaste faktorer.” 
Även på Google har vandrarhemmet en topp-rating. 
 

 
Hyresobjektets omfattning  
 
Vandrarhemmet med alla tillhörande byggnader samt tomt om drygt 4000 m2. 
 
Inventarier och immateriella rättigheter (”Klåveröds Vandrarhem”) ägs av nuvarande 
arrendator som är intresserad av att överlåta dessa till en ny arrendator. 
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Hyra 
 
Hyran för hela objektet är 96 000 kronor/år gällande 2021, hyran indexregleras årligen enligt 
KPI med oktober 2020 som basmånad. Samtliga driftskostnader bekostas av 
hyresentreprenören. 
Hyresnivån kan komma att reduceras så länge verksamheten påverkas av restriktioner 
kopplade till coronapandemin. 

 
Hyresobjektets skick och underhåll 
 
Hyresobjektet uthyres i befintligt skick, vilket fastställs vid gemensam besiktning inför 
avtalsskrivning. 
Ansvaret för underhåll regleras i hyresavtalet.  
Husen uthyres omöblerade. 
Det är möjligt att överta möbler och övrig utrustning efter överenskommelse med nuvarande 
arrendator.  

 
Intresseanmälan 
 
Du som är intresserad av att hyra objekten ombeds att senast den 26 april lämna in en 
intresseanmälan till  

Stiftelsen OD Krooks donation i M-län  
att. Charlotta Kabo Stenberg  
Nya Torg 11  
243 30 Höör  
alt. e-post: charlotta.k.stenberg@skanskalandskap.se 

 
 
I intresseanmälan ombeds du svara på följande frågor: 
 
Beskriv dig själv och den verksamhet du bedriver: 
 
 
 
Beskriv hur du tänker använda hyresobjektet: 
 
 
 
Beskriv hur du tänker att du kan bidra till utvecklingen av Klåveröds strövområde: 
 
 
 
Beskriv övriga tankar du har om Klåveröds strövområde: 
 
 
 

mailto:charlotta.k.stenberg@skanskalandskap.se
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Mer information om hyresobjektet finner du på www.klaverodsvandrarhem.se (nuvarande 
arrendators hemsida) samt på www.skanskalandskap.se 
 
Frågor besvaras av firmatecknare för OD Krooks donation Charlotta Kabo Stenberg, VD för 
Stiftelsen Skånska Landskap. 

 
 
Fortsatt process 
 
Vi kommer att kalla till intervjuer med de som lämnat en intressant intresseanmälan. 
 
Målsättningen är att teckna avtal med en ny arrendator snarast. Tillträde sker i dialog med 
nuvarande arrendator för att möjliggöra en smidig övergång för alla parter.  
 

 
Välkommen med din intresseanmälan senast den 26 april 2021 
 

 
 

http://www.klaverodsvandrarhem.se/
http://www.skanska/

