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Turismintresserad entreprenör sökes för uthyrning av 

stugor, camping och fiske inom Snogeholms strövområde  
 
Stiftelsen OD Krooks Donation i M-län erbjuder nu turismintresserade entreprenörer  
att lämna intresseanmälan gällande att långtidshyra hus och anläggningar inom Snogeholms 
strövområde, med syfte att genom korttidsuthyrning tillgängliggöra dessa för besökare inom 
strövområdet. 
 
Stiftelsen OD Krooks donation i Malmöhus län äger fastigheten Sjöbo Ellestad 5:4. Inom 
fastigheten finns strövområdet Snogeholm. Strövområdet förvaltas av Stiftelsen Skånska 
Landskap. Driften av strövområdet sköts av en upphandlad strövområdesentreprenör.  
  
Inom fastigheten/strövområdet finns ett antal hus som korttidsuthyrs till besökare. Inom 
området finns även två campingar; en husvagns/husbilscamping och en tältplats. Det finns 
också möjlighet för besökare att köpa fiskekort i Snogeholmssjön samt att hyra båtar och 
kanoter. Det är Stiftelsen OD Krooks Donation som äger husen. Sedan april 2020 har stugor, 
fiske och övriga anläggningar arrenderats av en extern hyresentreprenör, Snogeholms Fritid 
AB, som av personliga skäl sagt upp avtalet.   
 
Inom området finns även ett café. Även cafébyggnaden ägs av Stiftelsen OD Krooks Donation i 
M-län, men lokalerna hyrs ut till de som driver caféet.  
 
I syfte att gemensamt utveckla strövområdet till besökarnas och alla aktörers nytta, förväntas 
den entreprenör som hyr husen att samverka med Stiftelsen Skånska Landskap, 
strövområdesentreprenören samt med de som driver caféverksamheten.   
 
Under våren 2022 kommer en ny upphandling att göras gällande skötsel av strövområdet för 
tillträde för strövområdesentreprenör 1 januari 2023. Även byggnaden som innehåller café och 
mindre restaurangkök kommer att läggas ut för intresseförfrågan under våren 2022 för 
tillträde 1 januari 2023. 
 

Hyresobjektets omfattning  
 
Sjögården – lägergård 
Gydarp – lägergård 
Orehus – två korttidsuthyrningshus 
Jocksborg – ett korttidsuthyrningshus 
Raftarp – ett korttidsuthyrningshus 
Fiskestugan – ett korttidsuthyrningshus 
Bokerastens husvagnscamping 
Toaletter och duschar till tältplatsen vid Raftarp 
Rätten att sälja fiskekort till fiske inom stiftelsens fiskerätt i Snogeholmssjön 
Uthyrningsverksamhet gällande båtar och kanoter 
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Hyra  
Hyran för hela objektet är 250 000 kronor/år gällande 2022, hyran indexregleras årligen enligt 

KPI1 med oktober 2021 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 men tillträdande hyresentreprenör förväntas mot skälig ersättning 
överta befintlig möblering enligt särskild överenskommelse med nuvarande hyresentreprenör. 
Nuvarande hyresentreprenör kan även mot skälig ersättning överlåta hemsida och vissa 
immateriella tillgångar. 
 

Överlåtelsetidpunkt 
Tidpunkt för överlåtelse bestäms i samråd mellan nuvarande hyresentreprenör och kommande 
hyresentreprenör. 

 
Intresseanmälan 
Du som är intresserad av att arrendera objekten ombeds att senast den 31 januari 2022 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 Snogeholms strövområde: 
 
Beskriv hur du ser att du i din roll som hyresentreprenör kan samverka med övriga aktörer i 
området, särskilt med Stiftelsen Skånska Landskap, strövområdesentreprenören och 
caféinnehavaren. 
 
Beskriv övriga tankar du har gällande Snogeholms strövområde: 

 
1https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-
kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-kpi/kpi-faststallda-tal-1980100/ 

mailto:charlotta.k.stenberg@skanskalandskap.se
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Mer information om hyresobjektet finner du på Välkommen hem till naturen 
(snogeholmfritid.se) (nuvarande hyresentreprenörs 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 intervju med de som lämnat de mest intressanta 
intresseanmälningarna. 
 
Målsättningen är att teckna avtal med entreprenör i under vår/vinter 2022. Tillträde sker i 
dialog med nuvarande hyresentreprenör för att möjliggöra en smidig övergång för alla parter. 
 

 
Välkommen med din intresseanmälan senast den 31 januari 2022 
 
 

https://snogeholmfritid.se/
https://snogeholmfritid.se/
http://www.skanskalandskap.se/

