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Ett nytt decennium har börjat och det är dags att reflek-
tera över det vi lämnat bakom oss blicka framåt över vad 
20-talet har att erbjuda.

Efter finanskrisen som drog genom Europa under slutet 
på 00-talet så klev vi in i förra deceniumet med en på-
gående kris och nedgång i bostadsmarknaden. Det som 
nästan gick att sälja vad som helst till vilket pris som he-
lst under perioder gick nu inte att sälja alls. Priserna föll 
handlöst ända fram till 2014 när de första tendenserna 
till en vändning kunde ses. 2015 så hade vi för första 
gången på 8 år en marknad som inte föll längre och det 
blev starten på en ny era för bostadsmarknaden. Den här 
gången på mer sunda förhållanden än innan krisen. När 
vi lämnar 10-talet bakom oss så har vi hämtat hem runt 
20 procent av den nedgång som på vissa håll kunde vara 
så stor som 40-50 procent.

Allt tyder nu på att vi kommer se en fortsatt stabil upp-
gång av bostadspriserna de närmsta åren på mellan 3-6 
procent per år och det finns inga tecken på att markna-
den kommer att påverkas negativt av Brexit oavsett när 
den sker under året.

I Skandinavien har man de senare åren infört kraftigare 
amorteringskrav vilket lett till dämpande effekter på bos-
tadsmarknaden. I Spanien har vi sedan länge haft amor-
teringsplaner på maximalt 20-25 år då hela lånet ska 
vara återbetalt och man belånar till mycket lägre belopp 
än vad man gjort i Skandinavien vilket gör att marknaden 
i Spanien är mindre känslig för konjunkturförändringar 
och en trygg investering.

Att Spanien inte är något skatteparadis för pensionärer 
eller företagare men ändå lockar fler och fler människor 
i ett bredare åldersspann än någonsin tidigare med allt 

från 40-50 talister till millenier som nu väljer att både 
semestra och flytta till landet på permanent basis är en 
trend som ser ut att hålla i sig även under 20-talet.

Vi på Serneholt Estate ser fram emot att hjälpa dig/er i att 
förverkliga er dröm om ett hem i solen under det kom-
mande decenniet och vi finns redan idag på 7 olika orter 
runtom i Spanien för att hjälpa er att hitta rätt!

TILLBAKABLICK OCH FRAMTIDSTRO 
I FASTIGHETSBRANSCHEN 
UNDER 2020

Serneholt Estate är idag en av Spaniens största oberoende mäklarbyrå med fem kontor på Costa 
del sol,  ett i Alicante och ett på Mallorca.

SERNEHOLT MGZ

Fredr i kSerneho l t
CEO at Serneholt Estate 

SERNEHOLT MGZ
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NÄR DRÖMMEN BLIR TILL 
VERKLIGHET!

"Det vi kan ångra är att vi var lite skraja och inte     
vågade ta steget många gånger fast vi hittade så 
många bra lägenheter men till slut tog vi steget och 
det är det bästa vi har gjort. "

SERNEHOLT MGZ

Berätta, hur länge hade ni letat bostad innan ni köpte er bos-

tad?

För oss tog det längre tid än vad vi trodde det skulle ta. 

Vi letade till och från i 3 år.

 

Vi upplever ofta att våra kunder har svårt att veta vilket områ-

de dom vill köpa bostad i. Hur kom ni fram till vilket område 

ni ville köpa i?

Det var inte helt enkelt, svarar Anna snabbt. Vi hade knappt va-

rit i Marbella innan så vi visste inte vad vi ville ha. Vi gjorde 

många resor och fick hjälp av vår mäklare Fredrik Serneholt på 

Serneholt Estate. Innan vi gjorde vårt beslut så hade vi även 

rest till Algarve kusten och Alicante för att känna av dessa stä-

llen och vi bodde även på olika områden runt omkring Marbella 

så var vi 100% säkra på att bo i Nueva Andalucia.

 

När ni började leta bostad, hade ni några kriterier för ert bos-

tadsköp?

Då vi har två barn så var det viktigt för oss att ha en lägenhet 

i markplan så barnen lätt kan ta sig ut i området. Det skulle 

såklart finnas pool i området samt att bostaden skulle ha tre so-

vrum. Vi ville också ha närhet till restauranger och mataffärer. 

Så vi lätt kan ta oss utan bil om vi vill. Då våra söner är i en ålder 

där kompisar spelar stor roll ville vi även ha närhet till andra 

barn men även aktiviteter såsom fotboll tex.

Om ni skulle råda andra som går i bostadstankar, vad tycker ni 

är viktigast att tänkta på när det kommer till val av mäklare?

Mitt råd till andra är ändå att lyssna på mäklaren för de bor ju 

på plats och vet vad som är bra område eller inte. Därför är det 

viktigt att man känner förtroende för sin mäklare. Ibland tror 

man att mäklare bara vill sälja men det känner man av ganska 

snabbt. Vårt val av Fredrik var att vi kände att han var kunnig 

på områden och han tog alltid reda på den fakta vi ville ha. Han 

visste vad vi ville ha oh skickade de marklägenheter som vi 

kunde tänka oss och till slut kom vår drömlägenhet och vi slog 

till. Vi köpte den faktiskt osedd. Vi litade så mycket på Fredrik 

och efter tre års letande var vi helt säkra på att han visste vad 

vi letade efter.

 

Är det några reflektioner såhär i efterhand som ni vill dela 

med er av? Något ni kanske skulle gjort annorlunda?

Jag kan känna att vi under tre års letande säkert har missat flera 

bostäder som hade passat oss. Vi visste ju också att priserna 

stiger i Marbella området vilket var lite stressande. Så det vi 

kan ångra är at vi var lite skraja och inte vågade ta steget många 

gånger fast vi hittade så många bra lägenheter men till slut tog 

vi steget och det är det bästa vi har gjort.

För många familjer finns drömmen att äga ett eget boende utomlands och Spanien är det land som ligger 
i topp på populära länder att köpa bostad i. Klimatet, ljuset och kulturen lockar fler att investera och 
satsa på en framtid i Spanien. Att det dessutom finns möjlighet för barnfamiljer att låta sina barn gå i 
utländska skolor gör inte intresset svagare. 

En familj som äntligen köpt sin drömbostad är familjen Sandberg som består av Anna och Niklas samt sönerna Alexan-
der 11 år och Philip 9 år. Familjen bor i Borlänge, Sverige och jobbar inom resebranschen samt att Niklas driver 7 egna 
mäklarkontor i Sverige. Vi på Serneholt Estate fick möjlighet att hjälpa familjen att hitta sin bostad. Vi bad makarna 
berätta lite om deras resa att köpa bostad och så här svarade dem.
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ATT KÖPA DIN
          BOSTAD
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Reservation 
I samband med att köparen och säljaren kommit överens om ett pris 
börjar man med ett reserva- tionskontrakt. Detta innebär att du som 
köpare betalar in en reservationsavgift för att reservera bostaden 
så den tas bort från marknaden. Du ansvarar för att noga undersöka 
bostaden innan köpekontraktet undertecknas. Utgångspunkten är 
att bostaden säljs i befintligt skick med hänsyn till ålder, pris och 
användning.
 
Kontrakt 
Nästa steg i köpeprocessen är att teckna ett köpekontrakt, ett så 
kallat ”Arras” eller ”Opción de Com pras”. Här betalar du som 
köpare normalt 10% (inklusive den redan betalda reservationsav-
giften) av den totala köpesumman till säljaren. Detta kontrakt förbe-
reds av köparens juridiska ombud. 

Ägarbevis 
På tillträdesdagen träffas köpare och säljare, och/eller de juridiska 
ombuden hos notarien. Det är ditt ombud som väljer notarie. Hos 
notarien kontrolleras både köparens och säljarens identiteter och 
slutbetalningen görs normalt till säljaren med bankcheck. Och det 
är också här som man signerar ditt ägarbevis ett så kallat ”Escritura 
publica de compraventa”. Det vanligaste är att både köparen och säl-
jaren använder sig av sina respektive ombud som signerar köpet och 
försäljningen med fullmakt. 

Betalning 
Betalningen görs hos notarien i samband med signering av 
lagfarten, och nycklarna överlämnas till köparen. Köparens ombud 
ansvarar för att hålla inne obetalda räkningar från köpeskillingen, re-
glera eventuell hävning på lån, samt hålla inne och betala in 3% av 
köpeskillingen å säljarens vägnar till skatteverket, enligt spansk lag. 
Sedan betalar köparens ombud in köparens skatter till skatteverket 
och avgifter till notarien samt registrerar lagfarten på fastighetsre-
gistret och tar hand om dess betalning. 

Tillträde 
Du får nycklarna av säljaren vid mötet hos notarien och kan 
tillträda bostaden direkt efter det. Säljaren har ett ansvar att lämna 
bostaden i det skick ( juridiskt och fysiskt ) och med de 
installationer och licenser som anges i köpeavtalet. Tänk på att det 
inte är samma krav på tex.flyttstädning i Spanien som i Sverige och 
bostaden lämnas oftast i befintligt skick till en ny ägare om inte an-
nat avtalats mellan parterna. 

Kostnader 
Normala köpekostnader för en spansk bostad beräknas ligga på me-
llan 10% och 14% av köpesumman och är i de flesta fall lite högre 
för nybyggda bostäder än för begagnade bostäder. Här nedan sam-
manställer vi kostnaderna i samband med ditt bostadsköp. 

Överföringsskatt
Vid köp av begagnade bostäder betalas överföringsskatt, skatten lig-
ger på mellan 8% och 10% av försäljningspriset, men detta kan va-
riera beroende på region. Skatten är ofta något högre för dyrare bos-
täder. Överföringsskatten betalas av köparen. Mervärdeskatt (moms) 
och stämpelskatt - Mervärdeskatt på 10% tas ut för bostäder som 
säljs för första gången, tex nyproduktion. Förutom mer värdeskatt tas 
en stämpelskatt ut för utfärdan de av juridiska dokument. Den ligger 
normalt på runt 0,5% av köpeskillingen, men kan vara 1,5% i vissa 
regioner. Båda skatterna betalas av köparen. 

KONTRAKT
& tillträde.

Notarieavgift och registreringsavgift
Den spanska regeringen bestämmer notarieavgifterna och pri-
set beror bland annat på fastighetens värde och hur många si-
dor det finns i lagfarten. Dessa kostnader ligger på ca 1% av 
köpeskillingen (mellan ca 1.300€-5-000€)  och betalas av köpa-
ren. Om du har tagit ett banklån för att finansiera köpet är det 
bankens ansvar från och med år 2019 att betala notarieavgifter 
för lagfartsdokument kopplade till lånet, tillsammans med 
stämpelskatten för lånet. 

Juridiska avgifter och översättningsavgifter 
Juridiska avgifter varierar beroende på de tjänster som ingår 
och komplexiteten i köpet. Många juridiska ombud tar ut cirka 
1% plus moms av bostadens inköpspris, men det finns oftast en 
minimiavgift och avgiften kan vara förhandlingsbar för dyrare 
bostäder.

Lånekostnader 
De flesta Skandinaviska kunder lånar på sin bostad i Sverige. 
Om du tar ett banklån i Spanien för att finansiera ditt fastighets-
köp, kommer en fastighetsvärdering, krävas av den bank som 
beviljat lånet. Den kostar runt €300 till €1.500 beroende på 
bostadens pris. De flesta banker tar också en startavgift på cir-
ka 1% av det lånade beloppet, samt administrativa kostnader. 
Bekräfta dessa kostnader med din bank. 

Avgifter för serviceanslutningar 
Om du köper en ny bostad måste du betala för el, gas- och
 vattenanslutningar och installation av mätare. Detta sköts of-
tast av byggbolaget och ditt ombud kan hjälpa dig med att skri-
va avtalen med bolagen samt sätta räkningarna på autogiro. 

Kostnader för fastighetsägandet 
Bostäder i Spanien beskattas med en kommunal fastighetsskatt 
som betalas oavsett om ägaren är permanent bosatt i landet 
eller inte, den så kallade I.B.I skatten- Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. Det genomsnittliga värdet för fastighetsägarskat-
ten ligger på ca  €200 till €1000 per år, men kan vara högre för 
dyrare fastigheter och räkningen kan sättas på autogiro. 

Sedan ska alla icke-residenta ägare av spansk egendom lämna 
in en årlig skattedeklaration i Spanien, oavsett man hyr ut bos-
taden eller ej, senast den 31 december varje år, för det före-
gående året. Denna erhålls genom att tillämpa 1.1% på bos-
tadens taxeringsvärde (om taxeringsvärdet inte har setts över 
under de senaste tio åren så ligger den på 2%) på vilket de 
19% tillämpas. 

Kostnader för uthyrning - På hyresinkomster 
Om du som icke- resident hyr ut bostaden så måste du betala 
skatt på hyresinkomsten. Du har rätt att dra av kostnader du har 
under uthyrningstiden såsom driftskostnader och även ränta på 
lån, hemförsäkring, IBI etc. På mellanskillnaden av hyresintäk-
ten och kostnaderna betalar man 19%. Denna summa dekla-
reras och betalas löpande kvartalsvis, den 20:e varje januari, 
april, juli och oktober. 

Köpa bostad som juridisk person 
När du köper en fastighet med ett spanskt bolag som en inves-
tering, dvs med syftet att köpa, renovera och sälja fastigheten 
inom 5 år, så betalar du endast 2% i överföringsskatt. Det gäller 
ej nyproduktion, då det i stället är moms som gäller. Om du inte 
säljer inom 5 år 
behöver du betala mellanskillnaden på skatten du borde betalt 
från början dvs 8-10% + laglig ränta. De första två åren efter att 
en vinst uppstår, så betalar du 15% i vinstskatt och de efterföl-
jande åren betalar du 25% vinstskatt, enligt skatteregler idag. 

Man får ha i åtanke att skatten på utdelningen av vinst mellan 
aktieägarna är beroende på var personen är skatteskriven och 
om utdelningen görs till juridisk eller privat person. Mellanski-
llnaden beskattas sedan i Sverige enligt svenska skatteregler. 
Du dubbelskattar inte, det är endast skillnaden om den är hö-
gre än dessa 10-15% som du betalar i Sverige. Du har även rätt 
att dra av vissa av de kostnader du haft i samband med köp, 
förbättringar och försäljning från din vinstskatt. För alla utlägg 
behöver du kunna uppvisa faktura, då skatteverket inte accep-
terar kvitton. 

Uppgifterna i vår köpguide är endast vägledande då de kan kom-
ma att ändras. Be ditt ombud om de senaste detaljerna. 

SERNEHOLT MGZ

Det är inte nödvändigt som köpare att vara på plats under köpet. Om det inte är möjligt 
att vara på plats, så hjälper vi till med nödvändig dokumentation för att vi ska kunna 
sköta hela processen åt dig. 

SERNEHOLT MGZ
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Vilka punkter är viktiga att ha i åtanke vid köp av bostad som man 
önskar använda till korttidsuthyrning?
Detta är en bra fråga eftersom det ofta kommer upp situationer i 
relation till klienter som vill investera i Spanien och vill kunna hyra 
ut bostaden på kort tid. 

1. Behovet av att ha en bebolighetslicens (Licencia de primera ocu-
pación, LPO ).
Detta är ett dokument som utfärdas av kommunerna och vars syf-
te är att ackreditera att ett bostadskomplex eller bostad har byggts 
och slutförts i enighet med det byggprojekt som ligger till grund för 
byggloven och som utfärdas av kommunerna. Det är av yttersta nöd-
vändighet att en fastighet innehar dokumentet i fråga om den ska 
hyras ut under kortare perioder, s.k. turistuthyrningar. 

Dessa bebolighetslicenser började att utfärdas olika årtal beroende 
på vilken kommun vi talar om. Av denna anledning kan vi finna oss i 
den egendomliga situationen att en fastighet som är 
fullkomligt laglig och som uppfyller alla de tekniska krav som ställs 
på en bostad inte går att hyra ut på korttid, enkom p.g.a. att den 
byggdes innan det år som kommunen den ligger i började att utfärda 
dessa licenser. Tilläggas kan att vissa kommuner som t.ex. Estepona 
och Málaga stad i nuläget expedierar en motsvarighet till denna li-
cens till just de fastigheter som är lagliga men som med anledning 
av sin ålder saknar bebolighetslicensen. Marbella kommun bland 
andra erbjuder i nuläget ej denna motsvarighet till bebolighetsli-
censen. 

2. Möjligheten för bostadsföreningarna att kunna begränsa 
turistuthyrningar. 
Den 6 mars 2019 trädde en lagreform i kraft i Spanien som rör 
bostäder och uthyrningar (Ley de Propiedad Horizontal art. 17, pun-
to 12) där möjligheten existerar att begränsa eller villkora turistu-
thyrningar genom besluti föreningens stämma. Som vi även nämnt i 
den föregående punkten så gäller ej detta
 långtidsuthyrningar. 

För att beslutet ska gå igenom så behövs det en majoritet på tre fe-
mtedelar av ägarna som i sin tur ska representera tre femtedelar av 
andelarna i föreningen.  Fastän lagen specifikt nämner 
möjligheten att ”begränsa” eller ”villkora” de ovannämnda 
uthyrningarna, så använder föreningarna sig i praktiken lagen till att 
besluta att direkt förbjuda dem.  

Detta är en kontroversiell punkt eftersom utformningen av lagen är 
väldigt otillräcklig samtidigt som den ännu är väldigt ny, vilket bety-
der att det existerar få domstolsbeslut som tolkar artikeln, men som 
vi säkert kommer att höra mer om i framtiden.

Det är intressant att påpeka att dessa beslut aldrig kan vara 
retroaktiva, vilket betyder att de ägare som redan hade sin bostad 
registrerad för uthyrning ej kan förbjudas. Därför rekommenderar 
vi som advokatbyrå att de klienter som önskar köpa för att kunna 
använda bostaden till detta ändamål, inkluderar i sina reservation-
savtal att köpet är med villkor att föreningen inte har förbjudit eller 
begränsat korttidsuthyrningar, samt att bostaden har blivit beviljad 
LPO.  Detta är endast ett par av många relevanta frågor som kan 
uppkomma vid köp av bostad som man vill ägna turistuthyrningar.  
Man behöver även se att man uppfyller resterande krav som fasts-
tälls för denna aktivitet. 
  
 

UTHYRNING AV
BOSTAD
Till detta nummer bad vi Alberto Morales, advokat på Cano y Cano, att svara på några 
vanliga frågor om uthyrning av bostad.  

ADVOKATENS VIKTIGA ROLL 
- I DIN FASTIGHETSAFFÄR

Den största skillnaden är att både advokat och notarien har 
en avgörande roll. I Spaniens sköts mycket av advokaten som 
i andra länder sköts av notarien och som tex i Sverige sköts av 
mäklaren. Den andra skillnaden är att man inte har en myndi-
ghet i Spanien som registrerar fastigheten utan man har två, 
Fastighetsregistret ( Registro de la Propiedad) och Catastro re-
gistret. Det är inte helt ovanligt att dessa register inte matchar 
varandra, och här kommer advokaten viktiga roll in. Advokaten 
kan lösa det innan officiella handlingar signeras. Andra viktiga 
punkter som advokaten går igenom är:

• Är personen eller företaget som säljer bostaden juridiskt 
sett ägare till bostaden.

• Motsvara beskrivningen av bostaden, de uppgifter som fin-
ns registrerade i fastighetsregistret.

• Finns det lån och skulder utställda på bostaden.

• Finns det obetald kommunal fastighetsskatt, s.k. IBI eller 
andra avgifter.

• Lagen säger att den som står som ägare av bostaden den 1 
januari är betalningsskyldig av IBI för hela året.

• Är bostaden uthyrd till annan person. Finns det särskilda 
regler eller servitut på bostaden.

• Om bostaden tillhör en ägarförening ska det undersökas 
om det finns obetalda föreningsavgifter.

• 
• Om ägaren är resident eller icke-resident. Detta påverkar 

om köparen kan kvarhålla en avgift på 3% av försäljnings-
priset, som ska betalas till skattemyndigheten å säljarens 
vägnar.

• Från och med 1 maj år 2014 ska alla bostäder som är till 
försäljning ha ett energicertifikat. Detta åligger säljaren att 
ombesörja.

Vi på Serneholt Estate rekommenderar alltid våra kunder att 
använda sig av en advokat. Det gör affären mycket säkrare och 
smidigare. Du som kund har givetvis fritt val att välja advokat 
men oftast ber våra kunder oss att rekommendera en advokat 
som är professionella och kunniga. Vi har sedan länge arbetat 
med Cano Y Cano, en av dom ledande inom fastighetsrätt på 
Solkusten. 

Vid köp av en fastighet är kanske den viktigaste delen att välja advokat. För dom flesta av oss 
som köper en fastighet, är det en av dom största ekonomiska besluten vi fattar i våra liv. Där-
för är det viktigt att förstå skillnaderna mellan den spanska köpprocessen jämfört med hur det 
fungerar i övriga Europa. 

Alberto Morales, advokat, Cano y Cano

SERNEHOLT MGZ



14 15MULTIPURPOSE MGZ MULTIPURPOSE MGZSERNEHOLT MGZ

SERNEHOLT ESTATE
med 7 kontor i Spanien

Anders Rise
Sales

+34 645 251 090
anders@serneholtestate.com

Swedish, English, Spanish

Kathrine Browall
Sales

+46 708 535 654 /+34 687 748 518
kathrine@serneholtestate.com

Swedish, English, Spanish

Fredrik Serneholt
Owner

+34 661 068 220
fredrik@serneholtestate.com

Swedish, English

Linda Serneholt
Owner

+34 661 073 444
linda@serneholtestate.com

Swedish, English

Danilo Gonzalez
Sales

+34 605 656 868
danilo@serneholtestate.com

Swedish, English, Spanish
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Magnus Öbrant
Sales

+34 663 908 721
magnus@serneholtestate.com

Swedish, English, 

Per Bergfors Nyberg
Sales

+34 653 187 982
per.b@serneholtestate.com
Swedish, English, Spanish 

Emma Nordström
Marketing Manager

+34 747 743 850
emma@serneholtestate.com

Swedish, English

Lucia Cavia
Assistant

+34 663 850 109
lucia@serneholtestate.com

English, Spanish, French 

Sofie Wirfalk
Marketing Assistant

+46 733 439 646
sofie@serneholtestate.com

Swedish, English 

SERNEHOLT MGZ

Jenny Petersson 
Dekoratör

+46 708 80 95 80
jenny@serneholtestate.com

Swedish, English,  
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Fredrik Jonsson
Partner

+34 658 101 131
fredrik.j@serneholtestate.com 

Swedish, English

Caroline Björkrud
Sales assistant

+46 731 418 154
caroline@serneholtestate.com

Swedish, English

David Nüñez
Sales/Lister

+34 659 261 035
david@serneholtestate.com

English, Spanish

Gerard Laurent
Sales

+34 687 722 891
gerard@serneholtestate.com

English, Spanish, French, 
German, Dutch

Linda Söderström
Sales

+46 793 484 421
linda.soderstrom@serneholtestate.com

Swedish, English

Sophia Andersson
Sales

+46 73-616 88 84 
sophia@serneholtestate.com

Spanish, English, Italian
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Mikael Nilzon
Sales

+34 665 957 299
mikael@serneholtestate.com

Swedish, English

Victor Fredriksson
Sales

+46 768 989 050 
victor@serneholtestate.com

Swedish, English

Alberto Toro
Partner

+34 653 751 989
alberto@serneholtestate.com

Spanish, English

Jonatan Söderström
Partner

+34 672 904 932
jonatan@serneholtestate.com

Swedish, English

Gustav Keding
Partner

+34 640 138 847
gustav@serneholtestate.com

Swedish, English

Alex Aciobanitei
Partner

+34 640 138 849
alex@serneholtestate.com

English, Spanish, Romanian

Eva Henrysdotter
Partner

+34 602 296 990
eva@serneholtestate.com

Swedish, English

Christian Najjar
Partner

+34 602 291 119
christian@serneholtestate.com

Swedish, English, French
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Kevin Kluszewski
Sales

+34 656593141
kevin@serneholtestate.com

Swedish, English, Finnish, Poland

Daryna Yashchenko
Sales/Listing

+34 653 566 352
daryna@serneholtestate.com

Spanish, English, Russian, Polish, 
Ukrainian, German

Robin Wersäll
Sales

+34 733 888 233
robin@serneholtestate.com
Swedish, English, Spanish
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Mari Ljungqvist
Sales

+34 689 090 017
mari@serneholtestate.com

Swedish, English

Manfred Ziegler
Sales

+34 676 342 5419
manfred@serneholtestate.com

Swedish, English, Deutsch

Björn Käcke
Partner

+34 604 373 856
bjorn@serneholtestate.com

Swedish, English

Tina Hemlin Käcke
Partner

+34 736 341 007 
tina@serneholtestate.com

Swedish, English
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Välkommen att kontakta vårt kontor i Alicante: 

Calle Antonio Galdo Chapuli 5, 03001 Alicante 
Telefon: +34 965 065 476

E-mail: alicante@serneholtestate.com

 
COSTA 

BLANCA

SERNEHOLT MGZ

SERNEHOLT ESTATE
ALICANTE

"HIT KOMMER DE SOM 
SÖKER ETT LEVANDE 
STADSLIV, MEN ÄVEN 
VILL HA MÖJLIGHET 
ATT BESÖKA OMRÅDETS 
MÅNGA VINGÅRDAR, 
VACKRA BERGSBYAR OCH 
VATTENFALL."

Alicante – Den spanska östkustens charmigaste stad bjuder på gemytlig atmosfär, gott om 
restauranger och skönt strandliv. Allt på gångavstånd. Serneholt Estate kontoret i Alicante 
drivs av Gustav Keding och Alex Aciobanitei, båda med lång erfarenhet av mäklaryrket både 
i Sverige och Spanien.

Varför valde ni att bli franchisetagare på Serneholt Estate?
Vi valde Serneholt Estate då det är ett företag som vill framåt och som 
utvecklas och alltid sätter kunden i fokus. Med en målinriktad syn och 
vision vågar Serneholt Estate att utmana sig själva och hitta nya vägar 
för att på så sätt alltid kunna ge kunden bästa tänkbara service oavsett 
om du säljer eller köper. 

Vilka områden representerar ni? 
Vi representerar hela Costa Blanca, så vi har ett stort område men det 
ser vi som positivt. Vi har ju arbetat som mäklare i området i ca 5 år så 
för oss är det bara en fördel. 

SERNEHOLT MGZ
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FAKTARUTA OM ALICANTE

Antal bosatta: ca 330 000 i Alicante och ca 
100 000 i Torrevieja, ca 90 000 bofasta.

Avstånd till flygplatsen: 15 minuter från 
Alicante stad. Ca 1,5 timme från Alicantes 
ytterområden.

Kvm pris: ca 1.515eur/kvm. Det är en ök-
ning på ca 6,2% sedan december 2018

Källa: Idealista.com

Berätta, varför skall man köpa bostad i ert område?
Det är det som är så bra med vårt område är att det finns något för 
alla. Här finns allt från städer precis vid stranden till bergsbyar med 
storslagen natur och vy. Vi har fantastiska golfbanor, ett berikat 
kulturliv, en världskänd matkultur men kanske framförallt några av 
Spaniens bästa stränder. Allt detta i kombination med fantastiska 
invånare och, i jämförelse med många andra spanska kuster, låga 
priser är detta en fantastisk plats för en bostad i solen. Sen ska vi 
absolut inte glömma klimatet, med ca 320 soldagar är det en njut-
ning året runt. 

Vilka områden är populära att besöka?
Det finns många populära platser här på Costa Blanca vilket är 
otroligt roligt. För många nordbor har Orihuela Costa och Torrevie-
ja varit populärt under lång period. Detta för att det här har byggts 
otroligt mycket fina bostäder längs det vackra stränderna och gol-
fbanor som området har. Här hittar du även mycket internationella 
inslag av service och restauranger. Vi har kustens Residence stad 
Alicante som är beläget endast 15 minuter från den internationella 
flygplatsen. Alicante är en genuin spansk stad med ett fantastiskt 
utbud av restauranger, butiker och all annan tänkbar service. Här 
finns fantastiska stränder och en hamn där du gärna spenderar din 
tid i solen. 

Det finns goda kommunikationer med spårvagn och buss hela vä-
gen upp till Denia i norr. I norr hittar vi allt ifrån det kända Beni-
dorm med sina skyskrapor till storslagen natur med sina berg som 
omringar kusten. Så hit kommer de som söker ett levande stadsliv 
men även vill ha möjlighet att besöka områdets många vingårdar, 
vackra bergsbyar och vattenfall.

Har ni några bra restaurangtips?
Det finns allt från restauranger med stjärna/stjärnor i guide Miche-
lin längs med kusten. Men några av våra favoriter är Manero i Ali-
cante och Restaurang Nautilus Punta Prima.

Berätta, vart åker ni en ledig dag?
Saluhallen i Alicante med all fantastisk mat och sin atmosfär. Här 
går det att köpa fantastiska råvaror och kombinera det med någon 
av alla mysiga och bra serveringar för en bit mat eller en dryck. 

Gustav Keding
Partner

+34 640 138 847
gustav@serneholtestate.com

Swedish, English

Alex Aciobanitei
Partner

+34 640 138 849
alex@serneholtestate.com

English, Spanish, Romanian

SERNEHOLT MGZ

COSTA BLANCA 
ORIHUELA - LAS COLINAS GOLF
Villa

Sovrum: 4  Badrum: 4 
Storlek: 570 m² Terass: 400 m² Tomt:1589 m²
REF: S256464

PRIS: 2 725 000 €

COSTA BLANCA - ALACANT
Lägenhet

Sovrum: 3  Badrum: 2 
Storlek: 124 m²
Terass: 3 m²
REF: s251509

PRIS: 599 000 €

COSTA BLANCA - SAN MIGUEL DE SALINAS
Villa

Sovrum: 3 Badrum: 3 
Storlek: 110 m² Terass: 40 m² Tomt: 262 m² 
REF: S257105

PRIS: 347 000 €

COSTA BLANCA - TORREVIEJA -
PUNTA PRIMA
Lägenhet

Sovrum: 2 Badrum: 2 
Storlek: 68 m² Terass: 14 m²
REF: S258568

PRIS: 183 000 €

COSTA BLANCA
FINESTRAT
Villa

Sovrum: 3 
Badrum: 3
Storlek: 133 m²
Terass: 221 m²

REF: S260546

PRIS: 339 000 €
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ESTEPONA

Välkommen att kontakta vårt kontor i Estepona: 

Calle Santa Ana 36, 296 80 Estepona
Telefon: +34 951 568 614

E-mail: estepona@serneholtestate.com

SERNEHOLT MGZ SERNEHOLT MGZ

SERNEHOLT ESTATE
ESTEPONA
Estepona är staden som trots turismen, har behållit sin andalusiska charm och som erbjuder pittoreska gränder, här-
liga stränder och många bra restauranger. Estepona har definitivt blivit ett av solkustens populäraste städer att köpa 
bostäder i. Serneholt Estate Estepona ägs och drivs av Fredrik Jonsson. 

Varför valde ni att bli franchisetagare på Serneholt Estate?
Jag gillade att ägarna till kedjan bor i Spanien och att dom har sitt 
huvudkontor här. Det är inte så vanligt bland de andra svenska 
kedjorna. 

Berätta, varför skall man köpa bostad i ert område?
Vi är med våra kunder hela vägen till ett nytt boende. Våra kunder 
skall känna sig både trygga och säkra i processen där vi även hjäl-
per våra kunder efter dem fått tillträde till sin nya bostad. Det kan 
vara till exempel hjälp med försäkringar, hantverkare möbler osv. 
Vi vill gärna vara en del av våra kunders upplevelse här i Costa 
del Sol.

Vilka områden är populära att besöka?
Det första jag kommer tänka på är såklart Gamla staden i Estepo-
na. Där kan du strosa utmed bar- och restauranggatan Calle Real 
och samtidigt titta på apelsinträden och all den andra växtlighe-
ten med blomkrukor hängande på husväggarna (varje gata har 
utrustats med blomkrukor i egen färg). 

Utmed denna gata finns många restauranger där man kan finna de 
typiskt spanska maträtterna. Torget i Estepona heter Plaza de las 
Flores och här finner man också växtlighet vart man än tittar. Allt 
känns väldigt lugnt och avslappnat när man promenerar omkring 
bland de trånga gatorna och tittar på de mysiga husen som är 
omringade av växtlighet. Flera av de många gatorna i Estepona 
har blivit upprustade med exempelvis nya stenplattor på gatorna. 
Ett annat område som blivit populärt i Estepona är Cancelada. Där 
finns det mycket fina och prisvärda boenden. 

"VI ÄR MED VÅRA KUNDER HELA VÄGEN TILL ETT NYTT BOENDE. VÅRA 
KUNDER SKALL KÄNNA SIG BÅDE TRYGGA OCH SÄKRA I PROCESSEN 
DÄR VI ÄVEN HJÄLPER VÅRA KUNDER EFTER DEM FÅTT TILLTRÄDE 
TILL SIN NYA BOSTAD." 
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FAKTARUTA OM ESTEPONA

Antal bosatta: ca 67 000 i kommunen.

Avstånd till flygplatsen: ca 1 timme

Kvm pris: generellt i distriktet är 2.214eur/kvm. 
Det är en ökning på ca 7,2% sedan november 
2019.

Källa: Idealista.com

Har ni några bra restaurangtips?
La Casa del Rey i gamla stan är mångas stora favorit när det kom-
mer till tapas och pinchos. Dom har en fantastisk vinlista och 
dom har även en vinbutik, så det är lätt att köpa med sig något 
gott hem. La Casa del Rey ligger ett stenkast från vårt kontor, så 
vi går dit väldigt ofta på lunch. 

El Secreto de Baco, Cancelada är en svenskägd vinbar i mysiga 
Cancelada, perfekt plats att ta ett glas vin före eller efter midda-
gen. Personalen har stor kunskap om dryckerna som de serverar.

La Escorella i Estepona hamn – Är man ute efter fisk och skaldjur, 
så är det hit man skall gå. Det går inte att boka bord, så antingen 
ska man vara ute i god tid eller ha tålamod och vänta på ett bord 
och ta något att dricka i baren. Lokalbornas favorit!

Oliva Iberoteca i Gamla stan – En restaurang som specialiserar 
sig på det som det heter, Iberico! De satsar på råvaror av högsta 
kvalitet, speciellt gällande kött! Har även en butik där man kan 
köpa med sig deras produkter hem.

Berätta, vart åker ni en ledig dag?
Puro Beach – Lätt bästa strandklubben i hela området. Bra priser 
om man jämför med tex Ocean Club och Nikki Beach i Marbella 
men med härlig ”vibe” vare sig man vill festa till det eller ha en 
lugn och skön dag.

Villa Padierna Beach Club – Vill man lyxa till det men otroligt 
bra lunch nere vid stranden åker man hit.

Fredrik Jonsson
Partner 

+34 658 101 131
fredrik.j@serneholtestate.com 

Swedish, English

SERNEHOLT MGZ

ESTEPONA - ATALAYA
Radhus

Sovrum: 3  Badrum: 2 
Storlek: 123 m² Terass: 45 m² 
REF: S257284

PRIS: 370 000 € 

ESTEPONA - ESTEPONA CENTRO
Takvåning

Sovrum: 2  Badrum: 1 
Storlek: 60 m² Terass: 26 m² 
REF: S250415

PRIS: 259 000 € 

CASARES - FINCA CORTESIN
Villa

Sovrum: 5  Badrum: 5 
Storlek: 506 m² Terass: 72 m² Tomt 2000 m² 
REF: S251929

PRIS: 1 495 000 € 

ESTEPONA - SELWO
Lägenhet

Sovrum: 2  Badrum: 2 
Storlek: 92 m² Terass: 20 m² 
REF: S261114

PRIS: 249 000 € 

ESTEPONA - CANCELADA
Takvåning

Sovrum: 2
Badrum: 2
Storlek: 73 m2
Terass: 65 m2

REF: S243126

PRIS: 369 000 €
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BENALMADENA 
till MIJAS

Välkommen att kontakta vårt kontor i Fuengirola: 

Calle España 3, 296 40 Fuengirola 
Telefon: +34 952 63 88 15

E-mail: fuengirola@serneholtestate.com

SERNEHOLT MGZ

Fuengirola som är beläget utmed Costa del Sols vackra strän-
der är en stad med internationell prägel, både vad gäller 
invånare och kultur. Många nordeuropéer har flyttat hit för 
gott, mycket tack vare klimatet. Fuengirola räknas till en av 
de större turistorterna på spanska sydkusten och erbjuder en 
hela sju kilometer lång sandstrand med tillhörande stran-
dpromenad.

Serneholt Estate har ägts av makarna Linda och Fredrik Ser-
neholt fram tills december 2019 då makarna Björn Käcke och 
Tina Hemlin Käcke köpte kontoret. Vi fick möjligheten att 
ställa några frågor till Tina och Björn varför man skall välja 
att köpa boende i Fuengirola. 

Varför valde ni att bli franchisetagare på Serneholt Estate?
För oss har det varit en dröm som har gått i uppfyllelse. Dels att bli 
egna företagare samt att få jobba med det vi brinner för, nämligen att 
hjälpa andra med att förverkliga sina bostadsdrömmar. Vi har sedan 
vi själv köpt vårt eget hus via Serneholt Estate älskat den familjära 
men samtidigt seriösa företagskulturen. Vi älskar att tillhöra en fa-
milj med höga ambitioner och ett välutvecklat sinne för kundservice 
och trygghet. 

"MASSOR MED SPÄNNANDE 
UTFLYKTSMÅL FÖR ALLA, 
OBEROENDE AV VILKEN FAS I 
LIVET DU BEFINNER DIG I."

Berätta, varför skall man köpa bostad i ert område?
Då hela Mijas, Fuengirola samt Benalmaderna ligger inom vår region 
så har vi något att erbjuda alla. Små enkla lägenheter att hyra ut eller 
större lägenheter och villor att flytta in i permanent. Flytta till ett 
mysigt, pittoreskt spanskt område eller till någon av alla moderna 
nybyggnationersom utvecklas. Vår region erbjuder ett antal olika in-
ternationella skolor och Svenska Skolan i Fuengirola erbjuder under-
visning från förskoleklass till treårigt gymnasium. Detta kombinerat 
med en enkel kommunikation med tåget från Malaga via flygplatsen 
är nog det som vi känner är mest unikt. 

Vårt område ligger också väldigt strategiskt placerat mellan Malaga 
och Marbella. Enkelt att avnjuta de större städernas hela utbud och 
samtidigt ha närheten till skidåkning i Sierra Nevada, vandra på nå-
gon av de fantastiska vandringslederna, härliga bad längs de mils-
vida stränderna eller att avnjuta en god lunch eller middag i en vit 
spansk bergsby. Det finns massor med spännande utflyktsmål för 
alla, oberoende av vilken fas i livet du befinner dig i.

Fuengirola är med sin härliga spanska småstad, som ligger direkt vid 
havet, mycket populär. Här behöver man inte bil utan kan gå övera-
llt. Benalmaderna som i stora delar ligger högt men ändå direkt vid 
havet erbjuder båda underbar utsikt samtidigt med närhet till strand 
och hav. Sist men ändå inte minst, hela Mijas som till stora delar lig-
ger längs havet där man hittar väldigt prisvärda fastigheter. Här har vi 
även ett stort antal av Costa Del Sols Golfbanor med bostäder i direkt 
anslutning till golfen.

SERNEHOLT ESTATE
FUENGIROLA
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FAKTARUTA OM FUENGIROLA

Antal bosatta:  75 000 i Fuengirola, 80 000 i 
Mijas och 67 000 i Benalmaderna. 

Avstånd till flygplatsen: ca 20 minuter.

Kvm pris: ca 2.332eur/kvm och det har ökat 
med ca 3,7% sedan december 2018.

Källa: Idealista.com

Vilka områden är populära att besöka?
En lunch i Mijas Pueblo är ett måste, shoppa i de småmysiga butikerna 
i Fuengirola eller spela golf på någon av alla golfbanor (15-tal). Spela 
paddel, rida, vandra, cykla eller besöka små olivoljegårdar. Besöka den 
gamla fästningen från 900-talet eller varför inte shoppa i vårt fina 
inomhus shoppingcenter Miramar. För barnfamiljer finns här även ett 
vattenland och en djurpark.

Berätta, vart åker ni en ledig dag?
Den gamla bergsbyn Mijas Pueblo utan tvekan.

Har ni några bra restaurangtips?
En av våra egna favoriter är La Isla som är en äkta Libanesisk restau-
rang som ligger som en oas i Torreblanca. Den går inte att jämför med 
någon annan Libanesisk restaurang som vi har besökt.

Ej att förglömma, alla härliga tapasrestauranger runt ”El Chorros tor-
get” i Fuengirola. Dem gör ingen besviken. För dem som vill äta lite 
lyxigare så har vi en Guide Michelin restaurant som heter Sollo, och 
som ligger i Benalmaderna.

"VI ÄLSKAR ATT TILLHÖRA EN 
FAMILJ MED HÖGA AMBITIONER 
OCH ETT VÄLUTVECKLAT SINNE 
FÖR KUNDSERVICE OCH 
TRYGGHET." 

Björn Käcke
Partner

+34 604 373 856
bjorn@serneholtestate.com

Swedish, English

Tina Hemlin Käcke
Partner

+34 736 341 007 
tina@serneholtestate.com

Swedish, English

SERNEHOLT MGZ

FUENGIROLA - FUENGIROLA CENTRO
Lägenhet

Sovrum: 1  Badrum: 1 
Storlek: 80 m²
REF: S260644

PRIS: 258 000 €

FUENGIROLA - TORREBLANCA
Villa

Sovrum: 6  Badrum: 6 
Storlek: 432 m²  Terass: 365 m²
REF: S217809

PRIS: 1 299 000 €

FUENGIROLA - FUENGIROLA CENTRO
Lägenhet

Sovrum: 1 Badrum: 1
Storlek: 44 m²
Terass: 7 m²
REF: S248062

PRIS: 159 000 €

MIJAS COSTA 
CALAHONDA PLAYA
Lägenhet

Sovrum: 2
Badrum: 2
Storlek: 108 m²
Terass: 8 m²

REF: S233332

PRIS: 329 000 €

FUENGIROLA - FUENGIROLA CENTRO
Takvåning
Sovrum: 5 Badrum: 3
Storlek: 190 m²

Terass: 51 m²
REF: S257386

PRIS: 799 000 €
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NERJA till

TORREMOLINOS

Välkommen att kontakta vårt kontor i Malaga: 

Calle Olózaga 8, 290 05 Malaga 
Telefon: +34 672 904 932

E-mail: malaga@serneholtestate.com

SERNEHOLT MGZ

Varför valde ni att bli franchisetagare på 
Serneholt Estate?
När vi beslutade oss för att öppna ett 
kontor i Malaga kände vi att Serneholt 
Estate var rätt val. Serneholt Estate står 
för trygghet och erfarenhet. 

Vilka områden representerar ni? 
Malaga

Berätta, varför skall man köpa bostad i 
ert område?
Är man ute efter att hitta bra investe-
ringsobjekt finns det stora möjligheter 
till det i Malaga. Vill man hitta ett boen-
de för att bo och leva i, då är Malaga en 
fantastisk stad att flytta till.

Vilka områden är populära att besöka?
Mirador de Gibralfaro – en fantastisk 
plats där du har utsikt över hela staden. 
Ett måste när du är i Malaga.

Pedregalejo ligger bara ungefär 5 km 
upp längs kusten från Malagas centrum 
och var tidigare ett gammalt fiskeläge. 
Även om byn har blivit något gentrifierad 
så finns här inga höghus eller exklusiva 
hotell. Däremot är strandpromenaden 
full av gammaldags chiringuitos (stran-
drestauranger) och de flesta drivs av 
familjer sedan generationer tillbaka. En 
sak är säker – ingenstans på Costa del Sol 
hittar man fisk som är färskare eller tapas 
som är mer äkta än här.

Gamla stan - Malaga är en av de äldsta 
städerna i världen. Gamla stan eller ci-
tykärnan ”Centro Antiguo” har idag bil-
fria gator, vackra byggnader, många res-
tauranger och barer och ett rikt folkliv. 
Det är gångavstånd till de flesta av sta-
dens sevärdheter. Staden är byggd på ett 
typiskt moriskt vis.

SERNEHOLT ESTATE
MALAGA

"SERNEHOLT 
ESTATE STÅR 
FÖR TRYGGHET 
OCH ERFAREN-
HET."

Den mysiga hamnstaden Malaga finner du på Spaniens södra kust, Costa del Sol. Staden är en mycket välkänd kul-
turstad i det vackra Andalusien. Staden anses vara mycket kulturell och har bland annat två konstmuseer och ett 
alldeles nybyggt kulturhus på 13 000 kvadratmeter, som heter La Termica. På konstmuseerna hittar man bland annat 
målningar från Pablo Picasso och Flamencon, som båda har sitt ursprung i Malaga.

Serneholt Estate kontoret i Malaga drivs av Jonathan Söderström och Alberto Toro.
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FAKTARUTA OM MALAGA

Antal bosatta: ca 568 000 i Malaga 
och i hela storstadsområdet är det ca 
1 miljon invånare.

Avstånd till flygplatsen: Flygplatsen 
ligger i Malaga.

Kvm pris: ca 1.513 €/kvm. Det är en 
ökning på ca 6,2 % sedan december 
2018.

Källa: Idealista.com

Playa Misericordia ligger väster om 
Malaga, och Misericordia beach är idag 
en väldigt populär strand. Här kommer 
tex Picasso Tower ligga.

Har ni några bra restaurangtips?
Oj, här finns det så mycket att rekom-
mendera men om jag får nämna några 
är det:
Los Mellizos Malaga som är en fiskres-
taurang

La fábrica de la cerveza , hör kanske på 
namnet men det här är ett riktigt ölhak

På AC Palacio by Marriots kan man 
njuta av goda cocktails eller en härlig 
lunch i deras skybar.

Pimpi är en typisk spansk bodega 
för både lunch och middag. Givetvis 
spansk mat.

Berätta, vart åker ni en ledig dag?
Då skulle jag åka till Los Baños del Car-
men, en chiringuito mellan Malagueta
och Pedregalejo (östra Malaga). Här har 
man fantastisk vy över staden och du 
är mitt på stranden. Sedan skulle jag 
ta cykeln till Gibralfaro berget. Det är 
här du har en fantastisk panoramautsi-
kt över stranden, hamnen, staden och 
bergen. Helt fantastiskt.
 

Alberto Toro
Partner

+34 653 751 989
alberto@serneholtestate.com

Spanish, English

Jonatan Söderström
Partner

+34 672 904 932
jonatan@serneholtestate.com

Swedish, English

"VILL MAN HITTA ETT BRA BOEN-
DE FÖR ATT BO OCH LEVA I, DÅ 
ÄR MALAGA EN FANTASTISK STAD 
ATT FLYTTA TILL."

SERNEHOLT MGZ

MALAGA - CENTRO
Takvåning

Sovrum: 3  Badrum: 1 
Storlek: 84 m² 
REF: S248402

PRIS: 395 000 €

MALAGA 
Lägenhet

Sovrum: 1  Badrum: 1 
Storlek: 73 m²  Terass: 23 m²
REF: s243228

PRIS: 360 000 €

MALAGA - CENTRO
Fastighet med 4 lägenheter

Sovrum: 10  Badrum: 10 
Storlek: 432 m²
REF: S240381

PRIS: 1 449 000 €

MALAGA - CENTRO
Lägenhet

Sovrum: 3  Badrum: 2 
Storlek: 120 m² Terass: 10 m²
REF: S260030

PRIS: 799 000 €

COSTA DEL SOL
NERJA - CAPISTRANO -
CUEVA DE NERJA
Lägenhet

Sovrum: 2  
Badrum: 2  
Storlek: 84 m²
Terass: 14 m²

REF: S241894

PRIS: 220 000 €
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 PALMA DE
MALLORCA

Välkommen att kontakta vårt kontor på Palma de Mallorca: 

C/ Tomás Vila 12, Palma de Mallorca 
Telefon: +34 663 325 338

E-mail: palma@serneholtestate.com

SERNEHOLT MGZ

SERNEHOLT ESTATE
MALLORCA
Vi är stolta över att det finns ett Serneholt Estate kontor i Palma på Mallorca. Vi ser att efterfrågan på Mallorca är 
stor och att det finns många köpare och säljare som behöver hjälp med sitt bostadsköp. Mallorca har sedan länge 
varit en favoritplats för många nationaliteter. Både att semestra på men även att investera i.

Vad är det som gör Mallorca så populärt?
I över 50 år har turister vallfärdat till denna spanska Medelhavsö för 
att njuta av värme, kultur och storslagen natur. På Mallorca finns mi-
lslånga sandstränder och orörda badvikar som alla flyter samman 
med det turkosa havet. Längs strandpromenaderna ligger restau-
rangerna tätt och palmerna ger skön skugga åt hungriga besökare. 
Runt varje knut slår dofterna från tapasbarerna emot en och vart 
man än vänder blicken finns havet som ramar in tillvaron.  Det finns 
mängder att göra på Mallorca och vi på Serneholt Estate har tagit 
fram några förslag som passar hela familjen.

Grottorna i Porto Cristo är kända i hela världen för deras märkliga 
fiskkroks-formade formationer. Det finns tre huvudgrottor, den run-
da grottan är ett stort öppet område som inkluderar en fantastisk 
botanisk trädgård och är fyllt av liv, med många olika arter av fritt 
flygande fåglar som är inhemska på ön Mallorca. 

Man får heller inte missa inte möjligheten att besöka Jardines de 
Alfabia, en av Mallorcas äldsta egendomar och dess underbara trä-
dgårdar. Upptäck ett typiskt mallorquinskt hus med charmiga hörn 
och traditionell atmosfär samt trädgårdarna som är en njutning för 
alla dina sinnen.

Varför inte göra en lördagsutflykt till Santa Ponsas stora loppis, i 
industriområdet Son Bugadelles? Öppet klockan 9–14. Här lägger 
folk ut sina saker på marken och det finns allt mellan himmel och 
jord. Både billigt och dyrt – men roligt att titta på allting. En del 
av pengarna går till social återanpassning av missbrukare. När det 
kommer till restauranger finns det en hel del att välja på. Men för 
att välja ut några bra finns La Perla, Ribello Koa och Ricky´s Bistro. 
Den sistnämnda kanske ser lite tråkig ut på utsidan men har mycket 
bra mat och det är rent och fräscht med fantastisk service.

SERNEHOLT MGZ
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MALLORCA
SANTANYI - CALA DE OR
Lägenhet

Sovrum: 2  Badrum: 2 
Storlek: 78 m²  Terrass: 15 m²
REF: S233031

PRIS: 298 000 €

MALLORCA
PALMA DE MALLORCA - SANTA CATALINA
Lägenhet

Sovrum: 1  Badrum: 1 
Storlek: 65 m²  Terrass: 16 m²
REF: S237732

PRIS: 399 000 €

MALLORCA
PALMA DE MALLORCA - SANTA CATALINA
Lägenhet

Sovrum: 3  Badrum: 2 
Storlek: 109 m²  Terrass: 8 m²
REF: S259190

PRIS: 298 000 €

MALLORCA
PALMA DE MALLORCA 
Radhus

Sovrum: 3
Badrum: 3
Storlek: 216 m2
Terrass: 40m2

REF: S248937

PRIS: 1 565 000 €

MALLORCA
PALMA DE MALLORCA - SANTA CATALINA
Lägenhet

Sovrum: 3  Badrum: 2 
Storlek: 113 m²  Terrass: 3 m²
REF: S243145

PRIS: 325 000 €

FAKTARUTA OM MALLORCA

Antal bosatta: ca 500 000

Avstånd till flygplatsen: finns i staden

Kvm pris: generellt i distriktet är 2.972 €/kvm. 
Det är en höjning på ca 6,3 % sedan december 
2018.

Källa: Idealista.com
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MANILVA till
CASARES

Välkommen att kontakta vårt kontor i Manilva: 

Calle Boqueron 1, 29691 Manilva
Telefon: +34 602 291 119

E-mail: manilva@serneholtestate.com

SERNEHOLT MGZ SERNEHOLT MGZ

SERNEHOLT ESTATE
MANILVA/CASARES
Medan mer kända områden som t ex Marbella, Puerto Banús, Fuengirola och Malaga under flera år varit i fokus vid bos-
tadsköp börjar allt fler söka sig till något mindre exploaterade områden. Manilva, Casares och Sotogrande är några exem-
pel på dessa. 

Det nyöppnade kontoret i Manilva drivs av svenskarna Eva Henrysdotter och Christian Najjar som har flera års erfaren-
het som mäklare. För att få en bättre bild av dessa områden har vi ställt några frågor till Eva och Christian, som förklarar 
tankegången bakom deras val att starta verksamhet i Manilva/Casares.

Varför valde ni att bli franschisetagare på Serneholt Estate?
Serneholt Estate har gott renommé och en tilltalande företagskul-
tur. Dessa punkter vägde tungt när vi valde att starta verksamhet 
här i Spanien. Vi har många års erfarenhet av mäklaryrket och har 
en mäklarutbildning i grunden, svarar Christian. Vi är väl medvetna 
om vikten av att hålla en hög servicenivå, agera enligt god fasti-
ghetsmäklarsed och ser den självklara fördelen med att tillhöra en 
kedja med mäklarkontor längs hela kusten. Det gagnar våra kunder, 
berättar Eva.

Vilka områden representerar ni?
Primärt Manilva och Casares, men vi jobbar över hela kusten.

Berätta varför man skall köpa bostad i ert område?
När man uppskattar ”value for money” och inser att man får be-
tydligt mer för pengarna genom att bara bosätta sig ytterligare en 
kvart ifrån flygplatsen. När man uppskattar bevarandet av det ge-
nuint spanska och har insett att framtiden rör sig söderut och att 
det här området förmodligen är näst på tur att se en accelereran-
de och positiv prisutveckling. När man gärna vill ha andra nordbor 
i närheten, men inte för många. När man uppskattar närheten till 
pärlor såsom Gibraltar, Tarifa, Cadiz och den portugisiska gränsen 
som ligger på dagsutflyktsavstånd, men ändå når Estepona på 15 
minuter, Marbella på 30 minuter och Malaga på en timme. Då ska 
man köpa bostad i vårt område.
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FAKTARUTA OM MANILVA

Antal bosatta: Ca 20 000 året runt. Betydligt 
mer under de varma månaderna

Avstånd till flygplatsen: 1 timme

Kvm pris: generellt i distriktet är 1.647 €/kvm. 

Det är en ökning på ca 7,5 % sedan november 
2019.

Källa: Idealista.com

Vilka områden är populära att besöka?
Hamnen i Duquesa är av många ansedd som  den trevligaste hamnen 
på kusten. Lagom stor, skyhög mysfaktor och med ett stort utbud av 
restauranger och barer. 

Stränderna är kilometerlånga åt bägge håll med en lika lång strandpro-
menad. Här blir det aldrig trångt. 

Romerska badet i Casares är ett svavelrikt utomhusbad med anor från 
romartiden. Det sägs att självaste Julius Caesar har doppat tårna här. 
Gör som Julius! 

Vingården i Manilva är ett måste för vinälskaren. Här produceras ett 
sött, vitt vin, som bara ökar i popularitet. 

Castillon är den gamla fästningen som ligger granne med hamnen i Du-
quesa och mitt i det som tidigare var en gammal fiskeby. Här hittar du 
ett antal riktigt bra restauranger som har svart bälte i marina maträtter. 

Golf Närheten till några av kustens bästa golfbanor såsom Finca Cor-
tesin, Valderrama och Sotogrande. På en sträcka av 10 mil kan du välja 
bland 70 olika golfbanor.

Har ni några bra restaurangtips?
Här kommer ett stalltips för dig som inte har hunnit bli vegan än, res-
taurang El Estribo. Bättre kött får man leta efter. Vill man hellre ha fisk 
så rekommenderas Delfines som ligger i Castilloområdet. Goda tapas 
hittar du lite här och var. 

Berätta, vart åker ni en ledig dag?
Hamnen i La Duquesa! Det är inte mycket som slår den när man sitter på 
någon av uteserveringarna en solig dag med en kall dryck och latinska 
toner i högtalarna. Om man är beredd köra bil ca 45 minuter söder ut, 
så väljer vi definitivt Tarifa! Där kan man njuta av härliga stränder och 
titta på alla kitesurfare. Fantastiskt ställe som är avslappnat och härligt 
med trånga gränder, mysiga butiker m m. Gillar du skidåkning, så tar du 
dig till Sierra Nevada skidcenter på knappt 3 timmar med bil. Det finns 
en rad olika utflyktsmål i närheten som man kan besöka på en dag. Ron-
da är ett annat exempel, för att inte glömma Júzcar (den blå smurfbyn) 
som är vårt senaste uflyktsmål. 

"VI ÄR VÄL MEDVETNA OM VIK-
TEN AV ATT HÅLLA EN HÖG SER-
VICENIVÅ, AGERA ENLIGT GOD 
FASTIGHETSMÄKLARSED OCH 
SER DEN SJÄLVKLARA FÖRDELEN 
MED ATT TILLHÖRA EN KEDJA 
MED MÄKLARKONTOR LÄNGST 
HELA KUSTEN. DET GAGNAR 
VÅRA KUNDER." 

Eva Henrysdotter
Partner 

+34 602 296 990
eva@serneholtestate.com

Swedish, English

Christian Najjar
Partner

+34 602 291 119
christian@serneholtestate.com

Swedish, English, French

SERNEHOLT MGZ

MANILVA
Villa

Sovrum: 7  Badrum: 7 
Storlek: 632 m²  
REF: S258627

PRIS: 1 995 000 €

MANILVA - LA PALOMA
Villa

Sovrum: 5  Badrum: 5 
Storlek: 313 m² Terass: 79 m² Tomt: 1177 m²
REF: S243008

PRIS: 948 000 € 

CASARES - ALCAZABA LAGOON
Lägenhet

Sovrum: 3  Badrum: 2 
Storlek: 120 m² Terass: 18 m²  
REF: S238126

PRIS: 300 000 €

 MANILVA - PLAYA PARAISO
Radhus

Sovrum: 2  Badrum: 2 
Storlek: 102 m²  
REF: S238606

PRIS: 175 000 €

MANILVA
Villa

Sovrum: 5
Badrum: 3
Storlek: 204 m²
Terass: 69 m²
Tomt: 587 m²

REF: S238017

PRIS: 770 000 €
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MARBELLA till

BENAHAVIS

Välkommen att kontakta vårt kontor i Marbella: 

CC Centro Plaza, Local 65-66, 29660 Marbella
Telefon: +34 951 560 933

E-mail: marbella@serneholtestate.com

SERNEHOLT MGZ

Berätta, varför skall man köpa bostad i ert område?
Vill man få ut maximalt av sin vistelse så är det här området du 
letar efter. Här finns det alltid något att göra om man vill, eller så 
njuter man bara av vädret och den goda maten. Blir man rastlös 
så har man Sierra Nevada med bra skidåkning bara 2 timmar bort, 
eller varför inte åka över till Marocko över dagen?

Vilka områden är populära att besöka?
Nueva Andalucia är ett väldigt grönt område även kallat golfda-
len. Här finns flertalet golfbanor samt massor av restauranger och 
barer. I området hittar du även Svenska Skolan. I Puerto Banús fin-
ns flera lyxbutiker och det stora varuhuset El Corte Ingles, även 
härliga stränder och en strandpromenad finns här. Vill man se ri-
ktigt lyxiga båtar och bilar är det hit man ska!

Mellan Marbella och Puerto Banus ligger The Golden Mile, längs 
sträckan finner du en massa hotell i alla olika klasser. De kändaste 
är Puente Romano och Marbella Club.

Inne i Marbella finns en härlig strandpromenad med flera restau-
ranger samt små strandbarer. För att få lite mer charm beger man 
sig upp till Marbellas gamla stad, där man bland annat kan se det 
årliga Luciatåget som Svenska Skolan framför.

San Pedro som ligger mellan Marbella och Estepona är en kom-
mun med väldigt bra infrastruktur, där finns flertalet cykelbanor 
och lekparker för barnen samt även en härlig strandpromenad 
som går hela vägen till Marbella. I San Pedro stad finns flera roliga 
butiker och restauranger.

SERNEHOLT ESTATE
MARBELLA
Marbella, staden som kanske dom flesta förknippar med lyxiga båtar och exklusiva affärer men som har så mycket 
mer att erbjuda. Här finns något för alla och efterfrågan på bostäder är fortfarande väldigt högt trots dom stigande 
priserna. 

Serneholt Estate i Marbella etablerades 2016 på den spanska solkusten av ägarna Linda och Fredrik Serneholt som 
är utbildad fastighetsmäklare med sammanlagt 30 års erfarenhet av den svenska fastighetsmarknaden valde att 
sjösätta sin dröm om ett eget varumärke och sin egna mäklarverksamhet i Spanien. Båda Linda och Fredrik har stor 
erfarenhet av att arbeta som mäklare i Sverige. 
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FAKTARUTA OM MARBELLA

Antal bosatta: Ca 142 000 

Avstånd till flygplatsen: ca 45 minuter 
med bil

Kvmpris: generellt i distriktet är 

2.998  €/kvm. Det är en ökning på ca 

8,7% sedan november 2019.

Källa: Idealista.com

Har ni några bra restaurangtips?
Som i de flesta länder så är golfres-
taurangerna bra, så även här. Puente 
Romano har flertalet restauranger som 
passar de flesta. Vill man äta spansk ta-
pas så är Lekune Bar de Pintxos i Mar-
bella ett bra alternativ!

Berätta, vart åker ni en ledig dag?
Är det inte för varmt så är det värt att 
gå upp för La Concha, som är ca 1200 
meter högt. Vill man inte ta sig till to-
ppen finns det fantastiska vandrings-
leder i närheten. Strandpromenaden i 
San Pedro är också en favorit för hela 
familjen. Här tillbringar vi mycket tid 
både sommar och vinter. När vi saknar 
vinter och snö alldeles för mycket åker 
vi till Sierra Nevada, som endast ligger 
2 timmar bort med bil. Man brukar säga 
att man faktiskt kan åka skidor på för-
middagen och avsluta dagen med ett 
dopp på stranden i Marbella. 

Fredrik Serneholt
Owner

+34 661 068 220
fredrik@serneholtestate.com

Swedish, English

"ÅKA SKIDOR PÅ FÖRMIDDAGEN 
OCH AVSLUTA DAGEN MED ETT 
DOPP PÅ STRANDEN I MARBELLA."

SERNEHOLT MGZ

MARBELLA - NUEVA ANDALUCIA
Marbella Country Club
Villa 

Sovrum: 5 Badrum: 3
Storlek: 412 m² Terass: 100 m² Tomt: 912 m² 
REF:S263148
PRIS: 238 900 €

MARBELLA - NUEVA ANDALUCIA
Los Naranjos de Marbella
Takvåning

Sovrum: 2 Badrum: 2 
Storlek: 113 m² Terass: 29 m²
REF: S260899
PRIS: 329 000 €

MARBELLA - NUEVA ANDALUCIA
Lägenhet

Sovrum: 3 Badrum: 2 
Storlek: 130 m² Terass: 16 m²
REF:S237760

PRIS: 579 0000 €

MARBELLA - NUEVA ANDALUCIA
Apartment

Bedrooms: 4 Bathrooms: 2 
Size: 106m² Plot: 20m²???
REF:S260838

Price: 399 000 €

BENAHAVIS - MIRADOR DEL PARAISO
Villa

Sovrum: 4 
Badrum: 4 
Storlek: 633 m² 
Terass: 209 m²
Tomt: 955 m²
 
REF:S262555

PRIS: 1 850 000 €

MARBELLA - NUEVA ANDALUCIA
Lägenhet

Sovrum: 4 Badrum: 2 
Storlek: 106 m² Terass: 20 m²
REF:S260838

PRIS: 399 0000 €

Linda Serneholt
Owner

+34 661 073 444
linda@serneholtestate.com

Swedish, English
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SIERRA NEVADA
SOL, SNÖ OCH SKIDÅKNING

Sierra Nevada (den snöklädda bergskedjan) är en bergskedja 
i södra Spanien och har 20 toppar, alla över 3000 meter. Tack 
vare sin höga höjd är det mycket snösäkert under vintersä-
songen, som är mellan december och första maj. Värt att veta 
är även att det finns en utmärkt anläggning med snökanoner, 
bland de bästa i Europa. Sierra Nevada är en nationalpark och 
har en unik flora och fauna. Under sommaren finns det liftar 
öppna som gör det fullt möjligt att besöka Sierra Nevada även 
under sommarmånaderna. Det finns mängder av vandringsle-
der att utforska och varför inte pröva på kanot, flotte, ridning 
eller mountainbike?

Skidåkningen
Skidområdet är uppdelat i flera områden: Area Borreguiles, 
Area Cahuchiles – Parador, Area Laguna las Yeguas och Area 
Loma de Dilar är de största. Liftsystemet i Sierra Nevada är 
modernt och av hög klass. Det finns även en stor park, Super-
park Sulay, där du kan testa utmanande half-pipe, hopp, rails 
för både skid- och brädåkare. Här hittar du Spaniens största 
half-pipe på hela 6 gånger 165 meter. Den är mycket väl un-
derhållen och välpreparerad.

Tänk att kunna åka skidor på förmiddagen och sedan bege sig till havet för ett kvällsdopp, på en och samma 
dag? Det är få ställen i världen man kan göra detta, men bor man på Costa del sol är det fullt möjligt! Tänk att 
stå på en snöklädd bergstopp och ha en fantastisk utsikt över ett blått Medelhav. Sierra Nevada anses vara den 
skidort som har mest sol med sina 80% soldagar under säsongen, en fantastisk kombination som kan skapa 
den ultimata skidsemester med backar i världsklass, bra utsikt och sol som passar perfekt för en avkopplande 
skidsemester.

Boende
Det finns en hel del hotell och lägenheter i varierande stan-
dard och priserna varierar beroende på klass och hur långt från 
liftarna man bor. Ett tips kan vara att bo i fantastiska Granada 
som bara ligger 3 mil bort men som erbjuder prisvärda boen-
den och bra restauranger.

Att resa till Sierra Nevada
Det är endast 3 mil från Granada och ca 17 mil från Malaga. 
Det går gott om bussar från Granada (och även större spanska 
städer som Madrid).

Närmaste flygplats är Federico García Lorca Granada – Jaén (ca 
5 mil) men Malaga eller möjligtvis Sevilla är troligtvis mer ak-
tuellt för de flesta, 14 mil resp 26 mil bort.

SERNEHOLT MGZ
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CANO & CANO 
LAWYERS 

Property Conveyance Specialists

Boulevard Principe Alfonso Hohenlohe 
Edif. Las Torres de Marbella Club, Local 3 

29602 Marbella, Spain
Tel: + 34 951 579 653/+34 696 65 00 68

www.canolawyers.com Vi talar även Svenska!


