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K -FASTIGHETER KÖPER BYGGRÄTT FÖR 
DRYGT 700  HYRESRÄTTER I  GÄVLE  

 

K-Fast Holding AB har ingått avtal med Palisander Gruppen 
Skandinavien om förvärv av fastigheten Gävle Sätra 108:20 i Gävle 
kommun. K-Fastigheter planerar att bygga ca 700 lägenheter i 
koncernens egenutvecklade Lamellhus.  

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har ingått avtal om förvärv av fastigheten Gävle 
Sätra 108:20 vid Gävletravet i nordvästra Gävle. Underliggande totalt fastighetsvärde 
uppgår till ca 122 mkr och förväntad bruttoarea (BTA) uppgår till ca 51 000 kvadrat-
meter baserad på lagakraftvunnen detaljplan.  

”Dagens avtal är ett bra tillskott till vår plan för Gävle. Vi planerar att under ett antal 
år etappvis starta byggnation av omkring 700 hyresätter i tre olika kvarter. 
Lägenheterna kommer att hålla hög kvalitet till hyresnivåer som passar vanliga 
plånböcker. K-Fastigheter är sedan tidigare etablerade på detta område i Gävle, just 
nu bygger vi i samarbete med BoKlok 60 lägenheter som ska vara inflyttningsklara vid 
årsskiftet 2021/2022. Därtill har vi idag byggstartat ett eget projekt om 92 lägenheter i 
våra egenutvecklade Punkthus i Fredrikskans i stadsdelen Strömsbro”, säger Jacob 
Karlsson, VD för K-Fast Holding AB.  

Thomas Henriksen är ordförande i Palisander Gruppen Skandinavien: 
”Som säljare är vi mycket stolta och glada att efter 6-7 års utmanande utveckling av 
detaljplan för totalt över 130 000 kvm BTA byggrätter i stadsdelen, kunna överlåta 
denna fastighet till en seriös, finansiellt stark och stabil aktör som K-Fastigheter. Med 
sitt attraktiva hållbara byggkoncept och prisvärda bostäder kommer att ge Gävle 
kommuns invånare något som verkligen efterfrågas.” 

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår 
till ca 122 mkr, baserat på 2 350 kr per kvadratmeter BTA ovan mark. Transaktionen 
finansieras genom befintlig kassa. Beräknad tillträdesdag av samtliga aktier i 
Palisander Förvaltning AB, civilrättslig ägare till Gävle Sätra 108:20, är preliminärt 
den 30 oktober 2021. Christian Karlsson, Advokatfirman VICI, har agerat rådgivare till 
köparna och rådgivare till på säljarsidan har varit Next Advokater, vars team letts av 
Joacim Öhlund, partner. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jacob Karlsson, VD,  
e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626 

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 2 240 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 6,9 
miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 265 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas 
bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på www.k-fastigheter.com  

http://www.k-fastigheter.com/
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