
Bygg- anläggning Västra Götaland
Väletablerat företag med helhetslösningar inom mark-, väg-, vatten och 

avlopp B2B och B2C. Oms ca 23 mkr, vinst. 
charlotte.nilsson@lania.se 076- 425 65 56  Obj nr 18-6581

•
Ventilation – Sörmland/Storstockholm

Stabilt och väletablerat företag med ett gediget renommé inom 
ventilation och komfortsystem för byggföretag, fastighetsbolag och 

industrier. Generationsskifte. Oms ca 20 mkr. 
leif.samuelsson@lania.se 070-291 15 79   Obj nr 16-5295

•
Internationella fl ygindustrin

Väletablerad och lönsam aktör inom den internationella fl ygindustrin 
med solida kunder och leverantörer. Omsättning 20-30 mkr

 michael.karlsson@lania.se 073-650 74 87  Obj nr 18-6563

•
Mekanisk verkstad västra Sverige 

En väletablerad mekanisk verkstad som främst arbetar med 
skärande bearbetning till kunder med höga krav. Kunder fi nns inom fl era 

olika segment. Oms drygt 15 mkr.
lennart.stenman@lania.se 070-347 07 12  Obj nr 18-6470 

•
E-handelsföretag Däck & Fälg

Företaget bedriver försäljning av däck och fälgar främst från egen
 e-handelsplattform men även från egen butik/verkstad.

lennart.stenman@lania.se 070-347 07 12  Obj nr 18-6497

•
Verkstad för lättare lastbilar o husbilar

I Västra Götaland drivs detta väletablerade företag med inriktning mot 
lättare lastbilar och husbilar. Oms drygt 10 mkr.

lennart.stenman@lania.se 070-347 07 12  Obj nr 18-6500

•
Friskola i Norrland

Verksamheten har ett mycket gott rykte efter 20 års verksamhet.
Relativt små klasser och hög kvalitet. Stabilt elevunderlag, bra och 

trogen personal, och god lönsamhet. Oms 10 mkr.
stefan.bohm@lania.se 0920-190 10

Fler objekt och mer information hittar du på 
www.lania.se

HVB-hem
Välrenommerad verksamhet inom HVB-hem för ungdomar upp till 

18 år, samt familjehem och stödboende. Avtal på fl era enheter i norr och 
i söder, totalt 20-25 placeringar. 15 anställda. Oms: 25-35 mkr.

stefan.bohm@lania.se 0920-190 10

•
Gasoldistributör – Stockholm

Egen distribution av gasol till fasta företagskunder.
Omsättning 7 mkr, pris bud. 

claes.trozelli@lania.se 070-550 77 44  Obj nr 18-6626

•
NK Barnskor – Stockholm

Unik chans att förvärva exklusiv butik för barnskor på NK plan 4.
Omsättning ca 5 mkr, pris 2 mkr. 

claes.trozelli@lania.se 070-550 77 44  Obj nr 18-6629

•
Linnéan Blommor & Design - Östersund

Blomsterföretag med fokus på hantverk och kvalité med två välskötta 
butiker, omsättning 11 mkr, 8 anställda, säljs pga utlandsfl ytt.

calle.roos@lania.se 070-341 36 22  Obj nr 17-6337

•
Edsåsdalen fjällhotell och liftanläggning

230 bäddar. 5 skidliftar. Omsättning ca 10 mkr. Stor utvecklingspotential. 
Verksamheten fortgår oförändrat. Säljes som AB. 

calle.roos@lania.se 070-341 36 22  Obj nr 16-5074

•
Hotell & Konferensanläggning - Jämtland
Möjligt för LSS-boende. Tidigare skogsskola. 71 sovrum, 

8 konferensrum, 3 mötesrum & Aula. Säljes som AB.
calle.roos@lania.se 070-341 36 22  Obj nr 17-6336

•
Hotell Gyllene Bocken - Funäsdalen

Bolag med anrikt hotell i fjällmiljö. Närhet till alpina nedfarter, 
preparerade längdspår och skoterleder. Egen skoteruthyrning vintertid, 

18-håls golfbana sommartid. 53 bäddar. Säljes som AB.
calle.roos@lania.se 0703 41 36 22  Obj nr 17-6244

Företag till salu

Länia Företagsförmedling ägs gemensamt av företagsmäklarna inom Länia och fi nns representerat med kontor i varje län. 
Tillsammans är vi ca 35 företagsmäklare med gedigen erfarenhet från tusentals företagsförsäljningar sedan starten 1990. 

Vårt mål är att alltid vara det bästa alternativet, både för dig som vill sälja och för dig som vill köpa företag. 
Länia är marknadsledande när det gäller förmedling av små och medelstora företag.

Länia söker företagsmäklare!
Vi söker företagsmäklare – gärna med bakgrund som fastighetsmäklare eller med rätt utbildning för att söka auktorisation.

Som mäklare i Länia Företagsförmedling arbetar du som egen 
företagare i eget bolag. Lämplig bakgrund är t ex ledande befattning inom näringslivet och/eller eget företagande, samt 

goda kunskaper i företagsekonomi. Arbetet kräver stark drivkraft och egen disciplin. 
I gengäld får du ett av världens roligaste jobb! 

I första hand söker vi till nedanstående distrikt:
• Värmland

Kontakt: Lennart Stenman 070-347 07 12 lennart.stenman@lania.se

• Västernorrland
Kontakt: Curt Björk 070-667 25 82 curt.bjork@lania.se

• Dalarna o Västmanland
Kontakt: Jan Jonsson 076-801 60 67 jan.jonsson@lania.se

• Västerbotten
Kontakt: Stefan Bohm 070-347 56 78 stefan.bohm@lania.se

Är du intresserad – vill du veta mer? 
Kontakta oss gärna per telefon eller skicka ett mejl med din 

intresseanmälan så kontaktar vi dig!

Länia Företagsförmedling AB, Huvudkontor: tfn 08-23 06 50, kontakt@lania.se 


