
Söderköpings kommun, 614 80 Söderköping,  
www.soderkoping.se/mangelgarden
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ANBUD FÖR  
MANGELGÅRDEN.

KONTAKTPERSON

Hyresvärdens representant och kontaktperson är  
Kenneth Edström, fastighetskontoret på Söderköpings kommun.

0121-187 75, 0730-087 58 61
kenneth.edstrom@soderkoping.se

Information till dig som är intresserad 
att hyra vandrarhemmet Mangelgården



FASTIGHETEN

Vandrarhemmet Mangelgården är vackert beläget på Korskullen,  
Skönbergagatan 48, 614 30 Söderköping med fastighetsbeteckning  
SÖDERKÖPING 3:63.

BYGGNADER

Huvudbyggnaden Mangelgården samt källarstugan uthyres för nyttjande  
som vandrarhem. Den totala ytan beräknas till cirka 220 kvm som är  
fördelad på totalt 11 uthyrningsbara rum samt duschar, flera wc samt kök 
och gemenskapsytor. 

YTTRE MILJÖ

En fantastisk yttre miljö finns runt vandrarhemmet som inbjuder till  
arrangemang och som kan möbleras med trädgårdsmöbler.

DRIFT

Hyresgästen bekostar själv el, VA, värme och varmvatten. Driftkostnaden  
uppskattas till cirka 40 000 per år. Vissa energiåtgärder kan komma att 
göras i samråd med ny hyresgäst.

HYRA

Hyran uppgår till 127 000 SEK per år, motsvarande 619 SEK per 
kvadratmeter. 

UPPLÅTELSETID

Upplåtelse till ny hyresgäst beräknas kunna ske i mars 2020. Hyrestiden  
bestäms efter särskild överenskommelse med ny hyresgäst. Söderköpings 
kommun eftersträvar hållbara och långsiktiga affärsrelationer med sina 
samverkanspartner.

VISNING AV BYGGNADER

Vandrarhemmet med källarstugan kommer att vara öppet för visning  
under februari 2020. Tider för visningar kommer att meddelas separat och 
möjlighet till bokning av enskilda visningar kommer att kunna göras efter 
överenskommelse.

VAL AV HYRESGÄST

Söderköpings kommun förbehåller sig rätten att fritt välja den hyresgäst  
som sammantaget bäst motsvarar de värden som kommunen ser som 
viktiga utöver fastställd hyresnivå.

Dessa värden utgår från:
• möjligheterna att utveckla vandrarhemmet och dess omgivning
• bidra till ökad turism i Söderköping
• samverkan med kommunen och övriga relevanta aktörer
• att verka för hållbara och långsiktigt engagemang. 

ÖVRIGA BYGGNADER

På fastigheten nära vandrarhemmet återfinns ett antal äldre kulturbygg-
nader bestående av Fiskartorpet, Väderkvarnen samt Lofthuset. Dessa 
byggnader kan komma ingå i förhyrningen, men Söderköpings kommun 
har för avsikt att även pröva annat nyttjande eventuellt med separat upplå-
telse. Oavsett vem som får nyttjandet så ska denne i sin tur upplåta rätt för 
kulturskola och andra ideella verksamheter, att vid ett mindre antal tillfäl-
len per år, låta dessa nyttja lokalerna.

Vid förhyrning av övriga kulturbyggnader följer visst tillsyn- och 
underhållsansvar. 


