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ANBUDSUNDERLAG  - HAPARANDA NIKKALA 8:14 

 

 
 

Allmänt 

 

Nikkala Livs AB (556767-7256) försattes i konkurs den 12 november 2018.  

Konkursbolaget har fram till konkursen drivit Handlaren i Nikkala ca 12,5 km 

söder om Haparanda centrum med försäljning av livsmedel samt drivmedel för  

Q-star (Bilisten) genom en automatstation.  

 

Om fastigheten 

 

Fastigheten Haparanda Nikkala 8:14 bjuds nu ut till försäljning genom ett 

anbudsförfarande. Samtliga butiksinventarier med ett nybyggt frysrum kan ingå i 

köpet, i anbudet ska anges om budet även avser butiksinventarierna. Anbud kan 

också avse samtliga inventarier eller delar därav. 

 

Fastighetens omfattar 1 640 kvm, adressen är Hamnvägen 100 i Nikkala. 

 

På platsen har bedrivits livsmedelsbutik under lång tid, byggnaden är tillbyggd i 

   

 

 

 

 

 

1 (2) 

 

  

http://www.kaiding.se/


2 (2) 

etapper. Övervåningen är oinredd. Lokalerna omfattar nu totalt ca 280 kvm 

fördelat på butiksytor, lager, kylrum samt personalutrymmen. Byggnaden värms 

upp med el samt värmeåtervinning från kylsystemet. Ett nytt frysrum uppfördes 

under 16/17. En stor del av butikens kylanläggning är dock av äldre typ liksom 

systemets köldmedium.  

 

På fastigheten finns två bränslepumpar för bensin och diesel. Pumparna ägs av 

konkursbolaget, kontokortspelaren tillhör dock Q-star och har hyrts av 

konkursbolaget. Bränsletanken för diesel är placerad i marken och tanken för 

bensin ovan mark.  

 

Eftersom säljare är ett konkursbo har någon energideklaration har inte upprättats. 

De tidigare ägarna har dock uppgett att kostnaden för el och uppvärmning varit i 

genomsnitt ca 7 000 kr per månad när butiken varit i drift. 

 

Uppgifter om butikens historiska omsättning, resultat m.m. kan erhållas vid 

intresse. 

 

Övrigt 

 

Visning sker efter överenskommelse. 

Fastigheten säljes i befintligt skick och konkursboet kommer att friskriva sig 
från allt ansvar för eventuella fel och brister i fastigheten. Någon besiktning 
eller värdering av fastigheten har inte skett.  

Fri prövningsrätt och rätt att avbryta anbudsförfarandet i förtid förbehålles. 

Ytterligare upplysningar lämnas av Jerker Gramner på telefon 070-5148080 / 
010-19 90 850 alternativt jerker.gramner@kaiding.se 

  

Anbud tillställs Jerker Gramner via brev eller e-mail, anbud emotses senast 

den 10 januari 2019 

 

 

 

Jerker Gramner 

Konkursförvaltare 

 

Bilaga: 

1. Utdrag från fastighetsregistret 

2. Översiktskarta fastigheten 

3. Bilder 

4. Ritningar 
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