
Borgafjäll Hotell 
Äventyr & Spa 
AB i konkurs



Borgafjäll Hotell Äventyr & Spa AB försattes i konkurs vid Lycksele tingsrätt den 1 februari 2019, varvid advokat Magnus Lindblom vid Advokatbyrån Kaiding i Umeå, förordnades 

till konkursförvaltare.

Konkursbolaget har bedrivit hotell, konferens, spa- och restaurangverksamhet i Borgafjäll i södra Lapplandsfjällen.

Hotellet är ritat av den världsberömde brittisk-svenske arkitekten Ralph Erskine och invigdes 1955. Hotellet har av ”The Swedish Institute” utsetts till ett av 24 utvalda 

arkitektoniska landmärken i Sverige. Se Sveriges officiella webbportal www.sweden.se, eller närmare 24 landmarks of Swedish architecture.

I anslutning till hotellet finns också helt nybyggda, lägenheter med eller utan egen bastu där du kan bo med självhushåll eller med hotellstandard. Mer information och bilder finns 

på hemsidan, www.borgafjallhotell.se

Borgafjäll Hotell Äventyr & Spa AB i konkurs

https://sweden.se/culture-traditions/swedish-architecture/


Konkursförvaltaren har för avsikt att överlåta den av konkursbolaget bedrivna verksamheten och tillgångar 

genom ett offentligt anbudsförfarande. 

Konkursförvaltaren uppmanar därför den som är intresserad av att, helt eller delvis, förvärva den av 

konkursbolaget bedrivna verksamheten eller bolagets tillgångar att anmäla detta till Advokatbyrån Kaiding. 

Den som anmäler intresse kommer att få del av ett anbudsunderlag avseende verksamheten och 

tillgångarna och utifrån detta beredas möjlighet att lägga ett indikativt bud på, hela eller delar av, 

verksamheten och/eller tillgångarna. Intressenter kommer att ges möjlighet att undersöka verksamheten 

och/eller tillgångarna. Sedan de indikativa buden utvärderats kommer ett antal intressenter att, på sedvanligt 

sätt, ges möjlighet att närmare undersöka verksamheten och tillgångarna. 

Intresseanmälan sker till Advokatbyrå Kaiding per e-mail till sofia.norlen@kaiding.se eller per post 

Advokatbyrån Kaiding, Box 124, 901 04 Umeå senast söndagen den 24 februari 2019.

Eventuella frågor besvaras av konkursförvaltaren advokat Magnus Lindblom (magnus.lindblom@kaiding.se

eller 010-19 90 700).

Fri prövningsrätt samt rätten att sälja hela eller delar av konkursbolagets tillgångsmassa under 

försäljningsprocessens gång förbehålles. 

Försäljning av verksamhet och tillgångar

https://www.youtube.com/watch?v=CIWkDGtObvY

https://www.youtube.com/watch?v=NUZ5FlscRsg
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