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Arrendator till café/restaurang i Snogeholms 

strövområde 

 
Stiftelsen OD Krooks Donation i M-län erbjuder nu intresserade entreprenörer  
att lämna intresseanmälan gällande att hyra en byggnad innehållande restaurangkök 
och café i Snogeholms strövområde. 
 
Stiftelsen OD Krooks donation i Malmöhus län äger fastigheten Sjöbo Ellestad 5:4. Inom 
fastigheten finns det mycket populära strövområdet Snogeholm som förvaltas av Stiftelsen 
Skånska Landskap.  
  
Centralt inom fastigheten/strövområdet ligger ett café i ett hus som ägs av Stiftelsen OD 
Krooks Donation. Caféet ligger i en byggnad som 2018 byggdes om med nytt restaurangkök. 
Köks och cafédelen är uthyrd till de som driver café Villa Vandra medan delar av byggnaden 
har hyrts av Stiftelsen Skånska Landskap med tanken att inrätta ett besökscentrum för 
strövområdet.  Stiftelsen Skånska Landskap lämnar nu sin del av huset och huset kommer i sin 
helhet att hyras ut till en entreprenör som vill driva café/restaurang.  
 
Byggnaden ligger nära huvudparkeringen vid Snogeholmsjön med omedelbar närhet till 
naturen, vandringsleder och båt/kanotuthyrning. 
I anslutning till byggnaden finns även ett garage/carport som ingår i hyresobjektet. Byggnaden 
är omgiven av en trädgård, lämplig för utomhusservering, som även den ingår i hyresobjektet. 
Huvudbyggnaden är i två plan omfattande totalt 146 m2. Trädgården omfattar ca 2 500 m2. 
 
I syfte att gemensamt utveckla strövområdet till besökarnas och alla aktörers nytta, förväntas 
den entreprenör som hyr cafébyggnaden samverka med Stiftelsen Skånska Landskap, med den 
entreprenör som driver stuguthyrning, båt/kanotuthyrning samt fiske och med den 
entreprenör som sköter driften av strövområdet. Vi tror att café/restaurangverksamheten i 
samverkan med stuguthyraren och Stiftelsen Skånska Landskap kan utvecklas till en viktig 
servicenod i strövområdet. 
 
Våren 2022 tillträder en ny ”stugentreprenör”. Under våren 2022 görs en ny upphandling 
gällande skötsel av strövområdet med tillträde för strövområdesentreprenör 1 januari 2023.  
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Hyresobjektets omfattning  
 
Huvudbyggnad 146 m2 med carport samt tomt om drygt 2 500 m2. 

 
 
Hyra 
 
Hyran för hela objektet är 180 000 kronor/år gällande 2023, hyran indexregleras årligen enligt 
KPI med oktober 2022 som basmånad. Samtliga driftskostnader bekostas av 
hyresentreprenören. 
 
 

Hyresobjektets skick och underhåll 
 
Hyresobjektet uthyres i befintligt skick, vilket fastställs vid gemensam besiktning inför 
avtalsskrivning. 
Ansvaret för underhåll regleras i hyresavtalet.  
Huset uthyres omöblerat. 

 
Intresseanmälan 
 
Du som är intresserad av att hyra objektet ombeds att senast den 11 maj lämna in en 
intresseanmälan till  

Stiftelsen OD Krooks donation i M-län  
att. Charlotta Kabo Stenberg/Christian Holst  
Nya Torg 11  
243 30 Höör  
alt. e-post: info@skanskalandskap.se 

 
 
I intresseanmälan ombeds du svara på följande frågor: 
 
Beskriv dig själv och den verksamhet du bedriver idag: 
 
 
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, stuguthyraren och 
strövområdesentreprenören. 
 
 
Beskriv övriga tankar du har gällande Snogeholms strövområde: 

mailto:info@skanskalandskap.se
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Mer information om Snogeholms strövområde finner du på www.skanskalandskap.se 
 
Frågor besvaras av firmatecknare för OD Krooks donation  
t.o.m. 30 april Charlotta Kabo Stenberg, e-post: charlotta.k.stenberg@skanskalandskap.se 
fr.o.m. 1 maj Christian Holst, e-post: christian.holst@skanskalandskap.se 

 
 
Fortsatt process 
 
Vi kommer att kalla till intervju med de som lämnat den mest intressanta 
intresseanmälningarna. 
 
Målsättningen är att teckna nytt arrendeavtal under sommaren.  
Tillträde sker den 1 januari 2023  
 

 
Välkommen med din intresseanmälan senast den 11 maj 2022 
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