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Affärsplan / intresseanmälan

Affärsplanen skall alltid bifogas ansökan om överlåtelse eller vid intresseansökan för att 
hyra lokal av Källfelt Byggnads AB

□ Avser en allmän intresseanmälan □ Avser ett specifikt sökt objekt
Företagsnamn / Namn 
Adress
Postnummer
Postadress
Telefon
Organisationsnr/personnr.
Företagsform
E-post
Kontaktperson
Ägare
Säkerhet
Webbsida

Verksamhetsbeskrivning  

Här kan du beskriva din verksamhet eller planerade verksamhet, t.ex. café, livsmedelsaffär, 
skomakeri eller annat. 

Resurser - lokalbehov 
Hur ser ert lokalbehov ut – yta, hyra, läge, utrustning mm 

Tid 
Finns bestämd tid när verksamheten ska starta? 

Borgenär Säkerhet Bankgaranti Deposition

Momsreg.verksamhet JA NEJ
Referens:
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Öppetider 
Redogör för de tider du önskar ha öppet 
Vardagar
Lördagar
Söndagar

Dina meriter – yrke och anställningar. Utbildning. Skriv gärna i tidsföljd.  
Datum – när i tiden Utbildning anställning 

Myndighetskrav förknippat med verksamheten 
Vilka kända myndighetskrav finns för den planerade verksamheten? 

Vad gör du nu? Är du t.ex. anställd, arbetslös, egen företagare inom vad, studerar? 

Källfelt Byggnads AB förbehåller sig alltid rätten att välja vem som ska få teckna avtal för en lokal. 
En prövning innebär alltid att en kreditkontroll görs. 
En borgenär skall aktivt ta kontakt för medgivande angående kreditkontroll.

Ort:_________________den  ______/_______  

______________________________________ 
Namn underskrift 

______________________________________ 
Namnförtydligande 

Ansökan skickas till: 
Källfelt Byggnads AB 
Box 12201
402 42 GÖTEBORG
Email: jeanette.noller@kallfelt.se

Ekonomi 
Ekonomiska förutsättningar (vad förväntar du dig för omsättning och vinst per år?) 
Omsättning per år: 
Vinst per år: 
Hyra och drift per år: 
Ev. kapitalkostnad: 
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