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K -FASTIGHETER KÖPER FASTIGHETER 
MED 29 HYRESRÄTTER I  CENTRALA 
LANDSKRONA  

 

K-Fast Holding AB har förvärvat två bostadsfastigheter med samman-
lagt 29 hyreslägenheter i centrala Landskrona. 

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har förvärvat fastigheterna Yxan 5 och 9 i centrala 
Landskrona. Fastigheterna är byggda 1946 och innehåller 29 hyreslägenheter. 

”Husen blir ett bra komplement till våra 247 lägenheter i Landskrona”, säger Niklas 
Larsson, chef för K-Fastigheters affärsområde Förvaltning. ”Båda husen har nyligen 
renoverats, och har låg energiförbrukning till följd av nya tak, fasader och fönster. Det 
finns möjlighet för att höja boendestandarden ytterligare genom vårt K-Fast 2.0-
koncept, vilket bland annat innebär ny teknisk standard och uppdaterade ytskikt i 
lägenheterna.” 

Uthyrningsbar yta uppgår till totalt 1 946 kvadratmeter, med årligt hyresvärde om 
cirka 2,2 mkr. Köpeskillingen baseras på underliggande fastighetsvärde om 32,7 mkr 
och transaktionen finansieras genom befintlig kassa. K-Fastigheter tillträder 
fastigheterna per dagens datum. Säljarens rådgivare var Colliers International. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Niklas Larsson, chef affärsområde Förvaltning,  
e-post: niklas.larsson@k-fastigheter.se, telefon: 010-167 60 72 

Anders Antonsson, IR-ansvarig,  
e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900 

 
K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet 
omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta 
byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning.                        
K-Fastigheter erbjuder omkring 1 900 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar 
nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 5,8 miljarder 
kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 220 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier 
på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se 
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