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Pressmeddelande 
 

Köpare av Kurrebo väljs av en jury genom poängsättning 
 
Kurrebo ligger nu ute till försäljning genom den upphandlade mäklarbyrån  
Fastighetsbyrån. De som vill köpa fastigheten kommer att få lämna in en verk-
samhetsplan och projektplan. Därefter ska inlämningarna poängsättas.  
 
För Tingsryds kommun är det viktigt att det blir rätt köpare som blir ny ägare av  
Kurrebo (Sånnahult Kurrebo 4). Fastigheten som ligger intill Åsnen har en fantastisk 
miljö, historia och framtida möjligheter. På fastigheten finns två bostadshus som  
tidigare har använts till café och vandrarhem. Här finns också flera växthus och stora 
uthusbyggnader där det tidigare har bedrivits fruktodlingar och varit en idé- och  
visningsträdgård. 
 
Fastigheten säljs med ett fast pris på fyra miljoner kronor. Värdet är i enlighet med 
marknadsvärdet och hänsyn har även tagits till det renoveringsbehov som finns.  
Fastigheten har även föroreningar i området som har uppkommit i samband med  
besprutning av äppelodlingarna. Köparen av fastigheten är den som i framtiden kommer 
att få bekosta framtida undersökningar och en eventuell sanering.  
Mer information finns i de bifogade dokumenten. 

De anbud och verksamhetsbeskrivningar som lämnas in av intressenter kommer att  
poängsättas av en jury som består av representanter från Tingsryds kommun, Urshults 
sockenråd och Hembygdsföreningen gamla Urshult. De tre inlämningarna med högst 
poäng går sedan vidare till nästa urvalsprocess där de får chansen att presentera sina 
verksamheter för juryn. Beroende på nationella och regionala riktlinjer gällande  
covid-19 finns det risk att detta måste ske digitalt.  

Anbud och verksamhetsbeskrivning lämnas till mäklaren senast den 2021-08-16. 
Mer info: Fastighetsbyrån  
 
För mer information gällande urvalsprocess: 

 
 
 
 
 
 

För mer information gällande försäljningen och fastigheten: 
 
 

Torsten Blomé 
Mark- och exploateringsingenjör 
torsten.blome@tingsryd.se 
Telefon: 0477- 442 16 
 

Moa Andersson 
Fastighetsmäklare 
moa.andersson@fastighetsbyran.se 
Telefon: 0707-80 01 82 
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