
Fastigheter inom möjligt försäljningsområde



Fastighetsportfölj
• Typ av fastighetsportfölj • Strategisk fastighetsportfölj



Fastighetsportfölj
• Typ av fastighetsportfölj • Optimal fastighetsportfölj



Beroende på fastighetsportfölj
• Ökat kundunderlag att förhålla sig 

till
• Tillgodoser flera behov
• Kräver större kompetens internt
• Kräver större organisation
• Mer avancerad 

underhållsplanering
• Kräver större kostnader

• Effektivare förvaltning av 
befintligt bestånd

• Enklare att räkna hem 
investeringar

• Underlättar att planera långsiktigt
• Resurseffektivare organisation
• Bättre lönsamhet ekonomisk
• Fastighetsstrategi



Ekonomi - Behov - Medborgarperspektiv - Planering

Järnvägsstationen
Östanhede, Möklinta (bostad och distriktssköterska)

Lindgården
Jakobs Mats kvarn

Åsgården
Ålängan



Järnvägsstationen

Lyft förslaget om vad en alternativ försäljning kan innebära
Jämföra kapitalstarka intressenter som vill och kan utveckla fastighet 

och område ihop med kommunen
Reglera avtal som gynnar Sala kommuns medborgare



Östanhede, Möklinta, privatbostad och 
mottagning

En privatbostad
I dialog med Regionen, att se över behov och intresse att möta 

medborgarnas behov av distriktsskötarmottagning. 
Öppettider, varannan tisdag, kl. 8-11



Lindgården

Underlag är framtaget för skolans räkning angående 
måltidssituation

Fastigheten har ett stort underhållsbehov på sikt och höga 
driftskostnader per år.

Reglera i avtal angående köket alt. investera möjligheter till att äta i 
skolan. 

Planering kring Kila skola på sikt?



Jakobs Mats kvarn

Kulturhistoriskt värde för området, för medborgarna
Vad planerar man på sikt för fastigheterna?

Framtida kostnader och möjligheter?

Besöksnäring, småhantverk, handel, enkel servering, muséum mm…



Åsgården

Möklinta skolans behov på sikt?
Vid möjlighet till modullösning vid skolan, sälj Åsgården.



Ålängan

Underlag är under framtagande och ligger för granskning hos VOO 
angående trygghetsboende.

Bestycka fastigheten och tillskapa trygghetsboende med hjälp inom 
kommunkoncernen eller andra intressenter.



Bokförda värden

Järnvägsstationen 4 578 668 :-
Östanhede, Möklinta 12 349 :-
Lindgården 6 873 907 + 370 282 :-
Jakobs Mats kvarn 256 145 :-
Åsgården 1 105 050 + 1 790 005 :-
Ålängan (34 021 654 :-)
Totalt: 14 986 406 :-



Sammanfattning

Ingen risk för kommunala verksamheter.
Ingen garanti för reavinst på kort sikt.
Minskade driftskostnader på kort sikt.

Minskade underhållskostnader på lång sikt.
Gynnsamt för Sala kommun att fler fastighetsägare vill vara med i 

utvecklingen inom befintligt fastighetsbestånd.
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