DIN YTA
DIN FASTIGHET

Din helt
egna fastighet
Smart Yta är inte bara en investering
i en egen lokal utan även en satsning i ditt företags hela utveckling.
Köper du en lokal från Smart Yta är
det socialt, ekonomiskt, tekniskt och
miljömässigt hållbart. Smart Ytas lokallösningar har utvecklats för att på
ett klokt sätt erbjuda hållbara energi- och kostnadseffektiva verksamhetslokaler för många olika behov.

Smart Yta
har lösningen
Eftersom vi själva är entreprenörer
förstår vi hur viktig lokalfrågan är
för småföretag. Särskilt när verksamheten växer och vare sig garaget eller den egna lokalen räcker
till. Ekonomin kanske för tillfället
inte tillåter att hyra större lokaler
eller investera i egen fastighet. Då
har Smart Yta lösningen!
Med lång erfarenhet från byggbranschen, försäljning, säkerhet och
hållbart företagande har vi skapat
ett lokalkoncept där våra kunder,
såväl privatpersoner som företagare, erbjuds på ett kostnadseffektivt
sätt köpa sin egen Yta i ett miljöanpassat industriradhus. En Smart
idé tycker vi.

3
HÅLLBARA RELATIONER
HELA VÄGEN
Det är i våra relationer vi mäter framgångar.
Vi på EAB är mycket stolta över att vara
samarbetspartners med Smart Yta.
Tillsammans skapar vi hållbara koncept som
håller idag och ända in i framtiden.

lagerinredningar - portar - stålbyggnader
www.eab.se

Dubbelt så bra
med en lokal
Oscar Wettersten är fotografen som även erbjuder försäljning, uthyrning och service av fotoautomater. Anna Nilsson, Art Director, levererar
kommunikativ form, idéer och illustrationer. Tillsammans delar de arbetsYta i ett industriradhus
från Smart Yta. Bådas verksamheter ställer krav
på tillgänglighet och… just det… Smarta Ytor. Lösningen blev Smart Yta för detta Smarta par!
– När vi såg annonsen i lokaltidningen för egenägda industriradhus insåg vi direkt att det här kanske var något för oss, säger Oscar. Vi har under
lång tid funderat på hur vi ska göra med just lokalbehovet. Bra lokaler växer inte på träd när man
är ett litet företag. De vi tittade på var oftast för
stora eller för små, eller helt enkelt riktigt dåligt
planerade. Jag fotograferar parallellt med att jag
hyr ut och servar fotoautomater så det behövdes
plats för en liten välplanerad fotostudio och serviceverkstad. Anna behövde en arbetsplats med
skrivbord och ritstation. Att köpa eget istället för
att hyra lät verkligen som ett nytt och intressant
alternativ. Att äga själv innebär ju större frihet på
flera olika sätt.
– På visningen försökte vi föreställa oss hur vi
skulle inreda lokalen och hur den skulle fungera
för våra olika behov på allra bästa sätt. Det var
spännande att få tänka till och skissa på hur våra
verksamheter skulle kunna fungera ihop. Det
krävdes noga planering. Men det blev riktigt bra.
– Att dela lokal blev verkligen som vi tänkt oss,
tycker både Anna och Oscar. Duktiga lokala hantverkare byggde entresolplanet, som utan vidare
fick plats tack vare lokalens höjd. Eftersom allt
var förberett för kök och toalett gick det snabbt
att få till det också. Dessutom är grannarna trevliga och vi hejar på varandra.
– Styrelsen i samfälligheten fungerar också väldigt bra och det känns tryggt och säkert att ha
lokal på Smart Ytas ”radhusområde”. En egen lokal känns som en bra investering för framtiden
och affärerna. Prisvärt och generöst med Yta kan
man väl sammanfatta Smart Ytas koncept.
Oscar och Anna verkar nöjda. Lycka till, säger vi
på Smart Yta!

En egen depå
på hemmaplan
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Simon gillar motorcyklar. Han gillar även att tävla med dessa
i MotoGP som är motorcyklarnas motsvarighet till bilsportens
Formel 1! Intresset har hängt med sedan barnsben men nu är
det lite mer på allvar. Att hitta rätt lokal för det absolut största
intresset krävde en hel del efterforskning.

– Jag hittade Smart Yta på nätet, berättar Simon. Eftersom
jag var på jakt efter en lagom stor och flexibel lokal till min
MC-verksamhet kontaktade jag Smart Ytas representant och
fick en rundtur i lokalen. Jag blev förtjust för allt verkade rätt:
läge, storlek och pris.
Simon tänker på framtiden och då har beslutet att investera i
sin egen lokal varit en viktig byggsten.

– Att köpa sin lokal ser jag definitivt som en investering för
framtiden eftersom fastigheter alltid kommer att behålla sitt
värde, tror Simon. Smart Ytas erbjudande verkade riskfritt
och eftersom jag skulle göra det mesta själv inredningsmässigt slog jag till. Det har jag inte ångrat!
Med generös takhöjd, stora portar och med el och avlopp
förinstallerat behövdes inte mycket för att snabbt komma
igång med verksamheten. Simon visar oss runt i lokalen
bland reservdelar och motorcyklar. Han verkar belåten.
– Jag har inrett lokalen med verkstadsdel, kök och toalett helt
själv, säger Simon.
Kör lugnt, Simon. Eller? Gasa på i stället! Smart Yta önskar
lycka till med tävlingsverksamheten!

Utmana
mäklarkedjan
som säljer ﬂest
bostäder i Sverige.

Vi är stolta
över vårt
samarbete med
Smart Yta!

Din fastighet som
hjälper dig att nå
dina mål
Vårt mål är klart och tydligt: vi vill vara ett stöd i
utvecklingen av det lokala näringslivet och bidra till att
företag vågar investera i sig själva och för framtiden.
Enligt oss så finns det en Yta för alla, oavsett storlek och
inriktning på verksamheten.
När vi projekterar Smarta Ytor är kvalitet, hållbarhet
och exteriör viktiga parametrar. Därför använder vi
oss alltid av lokala entreprenörer som bygger enligt
Smart Yta-direktiven. Detta garanterar miljöhänsyn och
att allt material, till exempel portar, uppfyller högsta
kvalitetskrav. Direktiven gör att Smart Yta, oavsett i
vilken ort i Sverige, alltid håller samma höga kvalitet
och funktionalitet. Vi på Smart Yta vill rikta ett stort tack
till Granflo Bygg AB, som hjälper oss att bygga Ytor av
högsta möjliga kvalitet.
Förutom att erbjuda hög kvalitet på våra fastigheter är vi
måna om att alla Ytor ska vara flexibla. Som fastighetsägare ska du kunna anpassa Ytan efter din verksamhet, vilket innebär stor frihet och att du kan förverkliga dina personliga drömmar och inreda efter specifika preferenser.

GRANFLO BYGG AB

Byggföretaget som erbjuder
kompletta tjänster till
företag, fastighetsägare och
offentlig förvaltning.

--------

------------■

Håll det du lovar och gör det du ska - då kommer det att gå bra.
För oss är det viktigaste att våra kunder uppfattar oss som ärliga, noggranna,
kompetenta, långsiktiga och anvarsfulla. Dessa ledord har präglat företaget sedan
starten och lett fram till den kompletta bygg- och entreprenadverksamhet vi bedriver
idag.

Det är vi som bygger
Smart Ytas hallar!
DEN ENKLA VÄGEN

- så här går det till med Granflo Bygg

1.IDE

2. SKISS
3. PRIS
4. PROJEKTERING
5. UTFÖRANDE
6. ÖVERLÄMNING

Välkommen att kontakta oss!

www.granflobygg.se
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Din Yta. Din egen fastighet.
Så hur börjar resan mot din egna fastighet? Läs
stegen nedanför och se hur enkelt det är att förvärva
din egna Yta!

Steg 1

Första steget i processen
mot en egenägd lokal är att
skicka en intresseanmälan
till oss. Du kan också välja att
ta kontakt med din närmaste
mäklare. Därefter bokas en
lämplig fastighet. Grattis! Du
har nu börjat din resa mot att
investera istället för att hyra.

Steg 2
När du beslutat dig för att
köpa din Smarta Yta undertecknar båda parter ett skriftligt köpekontrakt tillsammans
med mäklaren. I kontraktet
beskrivs affären mer i detalj.
Vid detta tillfälle erläggs även
handpenning.

Steg 3
På tillträdesdagen betalas
återstående belopp av köpeskillingen och affären bekräftas med ett köpebrev. Det
blir kvitto på att samtliga villkor är uppfyllda, att köpeskillingen är betald och att du
nu har tillträde till din egen
Smarta Yta.

Din egen Yta.
Din trygghet.
Att köpa sin egen lokal är förenat med risker så klart.
Men att hyra är även det förenat med risker. Långa
hyresavtal, indexhöjningar och osäkerhet om skötsel
och underhåll är några faktorer som skapar otrygghet. Dessutom saknas incitamentet att utveckla och
göra förbättringar eftersom det är svårt att få ut något för investeringar man själv gjort i en hyrd lokal.
Sammantaget finns det många fördelar med att äga
sin egen fastighet, inte minst ekonomiskt!

Välkommen till Bjurfors mäklare i Linköping!
Johan Carlfjord
Fastighetsmäklare
076-051 44 04
johan.carlfjord@bjurfors.se
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Prisexempel
Smart Yta

Jämförelseexempel
för hyresalternativ

Pris (inkl. moms)		

849 000 kr

Hyra (kalkylhyra)		

900 kr

Egen insats (30 %)		

254 700 kr

Fastighetsskatt		

100 kr

Banklån (70 %)		

594 300 kr

Moms				225 kr

Ränta på lån			

3,75 %

Area (kvm)			72

Räntekostnad/mån		

1 857 kr

Hyra per år			

88 800 kr

Samfällighetsavgift/mån

500 kr

Total månadskostnad

7 400 kr

Fastighetsskatt		

100 kr

Total månadskostnad

2 457 kr

Varför ska jag som privatperson/företagare köpa en Smart Yta istället för att hyra liknande lokal?
Du som köpare av en Smart Yta blir lagfaren ägare till en lokal där du själv kan utforma din verksamhet. Din kostnad mot att hyra blir avsevärt lägre samtidigt som det finns potential till framtida
värdeökning. Du bidrar till ett minskat energianvändande i och med våra isolerade sandwichelement.
Vad betyder det att vara lagfaren ägare?
Du köper din Yta precis som du köper ett hus. Det tillkommer ingen hyra eller moms. Eftersom varje
Yta är en egen fastighet förenklar det också finansieringsmöjligheterna.
Kan jag som näringsidkare lyfta momsen?
Ja, du som momsregistrerad köpare har möjlighet att lyfta tillbaka byggmoms.

Er konsult inom Mätning för:
•
•
•

Bygg & Anläggning
Projektering, Skanning
& Drönare för mätning
Maskinstyrning

info@toltec.se
0767-931 931
www.toltec.se

Vill ni också ha en
professionell broschyr?
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se
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Smarta Ytor utvecklade för att bidra till ett
klimatSmart samhälle
Smart Yta Fastighetsutveckling AB skapar
hållbara lösningar inom bygg och anläggning
samt kommersiella lokaler. Med utgångspunkt
i våra värderingar utvecklar vi vår verksamhet
tillsammans med våra entreprenörer och våra
kunder. Tillsammans bygger vi ett mer klimatSmart
samhälle.

mot klimatSmarthet och låg miljöpåverkan, samt
att bidra till en positiv samhällsutveckling. Alla
som verkar inom Smart Yta Fastighetsutveckling
AB och på våra arbetsplatser har ett ansvar att
följa denna policy och integrera miljö och klimat i
sitt dagliga arbete. Därför är det naturligt för oss
att ställa oss bakom FN:s globala hållbarhetsmål.

Miljö- och klimatpolicyn definierar gemensamma
principer för att driva och utveckla vår produkt

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Utmana
Mäklarkedjan
som säljer flest
bostäder i Sverige

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Vi är stolta över
vårt samarbete
med Smart Yta!

www.fastighetsbyran.com/sv/sverige/hitta-maklare/motala

SMART YTA BYGGER FÖR FRAMTIDEN
Vi utvecklar, bygger och erbjuder projekt och produkter med höga miljö- och klimatambitioner. För
att nå framgång arbetar vi tillsammans – både
internt och externt med leverantörer – för att varje leverans ska bli en god referens för framtiden.
SMART YTA HAR RÄTT ARBETSSÄTT OCH
KOMPETENS
Vår organisation utgör plattformen för kunskap
och gemensamma rutiner, och vi höjer ständigt nivån på våra mål, arbetssätt och utförande. Genom
utbildning, erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning säkerställer vi att vi har rätt kompetens och
engagemang i organisationen.
SMART YTA ÖVERTRÄFFAR EXTERNA KRAV
Vi följer lagar, förordningar och kontraktskrav som en miniminivå. Utöver detta erbjuder vi hållbara lösningar som efterfrågas,
och vi driver även på utvecklingen av ett klimatSmart byggande i fastighetsbranschen.
SMART YTA TAR ANSVAR
Vi tar ansvar för vår miljö- och klimatpåverkan i
alla led och i ett livscykelperspektiv. Därför ställer vi höga krav – inte bara på oss själva som
företag, utan även på våra leverantörer, underentreprenörer och andra samarbetspartners. Vi
integrerar miljö- och klimatarbetet i våra affärer
och bjuder in kunder, partners och leverantörer
att tillsammans med oss driva utvecklingen mot
ett klimatSmartare byggande framåt.

Daniel Pantzarfelt
partner & marknad/
försäljning
daniel@smartyta.se

Daniel Lind
partner & marknad/
organisation
daniel.lind@smartyta.se
Jakob Dahlquist
partner & byggnation
jakob@smartyta.se
Magnus Thörnwall
partner & byggnation
magnus@smartyta.se

Smart Yta Fastighetsutveckling AB
Bruksgatan 9
597 30 Åtvidaberg
info@smartyta.se
smartyta.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 22469 • www.jssverige.se

Christoffer Dahlberg
partner & marknad/
försäljning
christoffer@smartyta.se

