
Grå Gåsen
Pensionatet känt från tv till försäljning 

• Beläget på södra Gotland 
Burgsvik är pensionat Grå Gåsen, 
där den vackra anrika miljön av 
1850-tal samspelar med 
renoverade rum av hög standard.

• Den ståtligt vitkalkade 
huvudbyggnaden och Gåsens lada 
omgiven av den storslagna 
trädgården utgör förmodligen en 
av Sveriges mest igenkända 
platser efter inspelningarna av 
TV4s Så mycket bättre.

• Gåsens Björklunda B&B, ett 
välkänt landmärke på Gotland för 
boende, konferens och andra 
tillställningar. Tillsammans med 
pensionat Grå Gåsen erbjuds 
såväl stora som lite mindre 
sällskap ett förstklassigt boende i 
en pittoresk gotländsk miljö.   

• Den sommaridylliska och fridfulla 
omgivningen gör Grå Gåsen till ett 
riktigt smultronställe som 
tillsammans med förstklassig mat 
är en upplevelse gästerna mer än 
gärna återvänder för år efter år.

• Den stora vackra trädgården som 
ligger i direkt anslutning till 
huvudbyggnaden lockar varje 
sommar flertalet större turnéer 
och artister för fantastiska 
spelningar inför slutsålda 
publikhav. 

• Ägarna har nu bestämt sig för att 
i augusti påbörja 
försäljningsprocessen för att hitta 
nästa ägare att driva Pensionat 
Grå Gåsen och Gåsens Björklunda 
B&B vidare. 

Sammanfattning
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Grå Gåsen
Pensionatet känt från tv till försäljning 

• Den stora trädgården kan med enkelhet omvandlas till en plats 
för ett bröllop, ett kalas eller annan typ av festlighet. Trädgården 
tillsammans med pensionatet  och gåsens lada kan till och med 
omvandlas till en inspelningsplats, likt vid filmandet av Så 
mycket bättre.

• Oavsett storleken på tillställningen finns möjligheterna för 
sällskap att kombinera detta med catering och övernattning på 
pensionatet eller  Gåsens Björklunda B&B. 

680 577
Totalt antal övernattningar på 
Gotland under perioden juni-

augusti året 2018

Svenska gästnätter
• Turismen i Sverige växer stadigt 

vilket bidrog till att antalet 
gästnätter på svenska hotell, 
vandrarhem, campingar och stugor 
under 2018 ökade med 3% jämfört 
med föregående år.

• Andelen utländska gästnätter bidrog 
starkt till det ökade antalet med en 
tillväxt på 7% under år 2018.  

Sommarturism Gotland
• Det totala antalet övernattningar för 

Gotland under sommarmånaderna 
har haft en årlig tillväxttakt om 1,4% 
från 2009 till 2018. 

• Under samma period har den årliga 
ökningen räknat i logiintäkter ökat 
med i genomsnitt 6,4% per år 
uppgående till en total om 215 
miljoner SEK för juni-augusti 2018.

+6,4%
Den årliga genomsnittliga 
ökningen i logiintäkter på 

Gotland under juni-augusti, åren 
2009-2018

215 703 000
I total logiintäkt för Gotland 

under sommarmånaderna juni-
augusti 2018.

En växande Gotlandsturism

• Den natursköna och avskilda miljön skapar även perfekta 
förutsättningar för en lyckad konferens eller kick-off. Både 
pensionatet och Gåsens Björklunda B&B erbjuder 
konferensmöjligheter för olika format. 

• Som aktiviteter under konferensen kan små utflykter till 
närliggande sevärdheter och den fantastiska naturen planeras in. 

Konsert/
Event

• Med den stora trädgården följer möjligheter att kunna bygga 
upp ett större festivalområde, i privat regi eller av externa 
arrangörer, för anordnandet av olika musikevenemang.

• Exempelvis besöker Sveriges största sommarturné, DIGGILOO,  
Grå Gåsen Burgsvik denna sommar. Biljetterna till den första 
showen sålde slut och därav sattes en extra show in dagen innan. 
Under sommaren besöks trädgården även av artister som 
Veronica Maggio samt Timbuktu & Damn.

• Här finns ett brett utbud av övernattningsmöjligheter, alltifrån 
boende i den stora anrika huvudbyggnaden eller vid poolkanten 
i annexet till boende i en egen lägenhet med kök i Gåsens 
Björklunda B&B. 

• I restaurang Gåsens lada serveras såväl lunchgäster som 
middagsgäster måltider tillagade på närproducerade råvaror 
med en meny anpassad utefter vad säsongen erbjuder. Här finns 
plats för över hundratalet hungriga gäster. 



Pensionat Grå Gåsen

Gåsens Björklunda B&B • Gåsens Björklunda B&B är beläget 
knappt 1,5 km från Grå Gåsen, här 
finns boendemöjligheter i form av 
vandrarhem samt lägenheter med 
självhushåll. De sju lägenheterna står 
tillsammans för totalt 80 sängplatser 
och vandrarhemmet består av 12 
dubbelrum.  

• Med Björklunda följer möjligheterna 
att kunna ta emot större sällskap och 
anordnandet av konferenser, fester, 
bröllop och julfester i en lokal som 
tar emot upp till 100 personer. 

• Smultronstället pensionat Grå 
Gåsen i Burgsvik tar emot boende 
och konferensgäster året om. Den 
vitkalkade huvudbyggnaden 
tillsammans med annexet placerat 
vid poolkanten i den idylliska 
trädgården har plats för både små 
och medelstora sällskap. 

• Under sommarens högsäsong 
serveras lunch och á la carte  i 
Gåsens lada. Här finns plats för 
uppemot 200 lunchgäster och 130 
middagsgäster. 

Grå Gåsen
Pensionatet känt från tv till försäljning 

Rum

Lägenheter 7 
stycken

Vandrarhem 12 rum

B&B 16 rum

Storkök ✔

Kyl & frysrum ✔

Lokal ✔

Rum

Huvudbyggnad 8 rum

Annexet 4 rum

Restaurang 
Gåsens lada ✔

Pool ✔

Tomtareal 1 hektar
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Kontaktuppgifter

Grå Gåsen
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Försäljningsprocessen av Grå Gåsen kommer att påbörjas i slutet av 
augusti. Önskar du mer information om processen eller önskar du göra 
en intresseanmälan, vänligen kontakta någon av ovanstående via mail. 

Eventuella frågor eller funderingar gällande försäljningen eller i övrigt  
besvaras mer än gärna av ovanstående. 

PAULMARKEN HOLMBERG tillhandahåller expertis och oberoende rådgivning inom 
corporate finance. Från våra kontor i Stockholm och Örebro når vi en kundkrets över 

hela Sverige. För ytterligare information om oss, besök gärna 
www.paulmarkenholmberg.se

Försäljningsinformation

PAULMARKEN HOLMBERG AB 
• Stockholm: No 18 Grand Central, Centralplan 15 2 tr, 111 20 Stockholm •

• Tel +46 (0)8 120 429 00 • www.paulmarkenholmberg.se •

http://www.paulmarkenholmberg.se/

