Hästgård väster om Högsby
Hästgård med totalt 7,7 ha mark varav 3,7 ha skogsmark och 2,3 ha inäga. Åker- och
betesmark i direktanslutning till ekonomibyggnaden. Bostadsbyggnad med reveterad fasad.
Bergvärme och fiber till internet indraget.

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2017-10-23

Skog och Lantbruk i Sverige AB, www.skogochlantbruk.nu
Anders Boman, Verkstadsgatan 13, 572 35 Oskarshamn
Telefon: 070-56 73 827, e-mail: anders.boman@skogochlantbruk.nu
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Om fastigheten
Typ: Hästgård
Mark: 7,7 ha
Pris: Högstbjudande
Län: Kalmar
Kommun: Högsby

Visning
För visning kontakta
fastighetsmäklaren

Allmänt
Fastigheten är belägen 7 km öster om Fagerhult, ca 2 mil väster om
Högsby. Fastigheten är på 7,7 ha. Åker och betesmarken finns i
direktanslutning till ekonomibyggnaden. Bergvärme och fiber till
internet indraget. Stor trädgård med härliga fruktträd. Två hästboxar
som går att utöka om så önskas.

Kontakt
Anders Boman
Telefon 070-56 73 827

Andreas Ekeräng

Vägbeskrivning
Högsby, väg 23/37 mot Växjö. Kör ca 2 mil, sväng vänster mot Träthult.
Kör ca 700 meter, du är framme!
X-koordinat: 6332036
Y-koordinat: 545673
(SWEREF 99)
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Del av Högsby Träthultamåla 1:5

Bostadsbyggnad
1 1/2 plans bostadsbyggnad uppförd i trä med
reveterad fasad med tegelpannor på taket, 2glasfönster som är nymålade utvändigt. Termia
bergvärmeanläggning med ett borrhål om 199 m.
Vatten från borrad brunn. Godkänd infiltration. Fiber
indraget. Delvis stensatt jordkällare under del av
huset.
NB: Kök med järnspis och insatskamin, kyl/frys, spis
och diskmaskin. Hall, kontor med Keddyspis, stora rum
med trägolv och rörspis. Groventré med
förråd/värmeanläggning, tvätt och torktumlare. Wc
och badkar med klinker och kakel på vägg i bra skick.
ÖB: Hall, sovrum med snedgarderober, sällskapsrum,
sovrum, wc med dusch med plastmatta på golv och
väggar. På vinden är det utlagt lösull.

Ekonomibyggnader
Ladugård uppförd i trä med plåttak. Tidigare har
byggnaden använts som mobiliseringsförråd i del av
byggnaden. Loge med bra golv där förvaring av
maskiner och traktor sker idag. Ladugårdsdel med
plats för uppbundna djur, idag är det förråd. Isolerat
förråd som är i bra skick, används som
förråd/verkstad. Häststall med plats för 2 hästar i
boxar, fler platser finns om man gör om lite. 2 garage
med plats för bil och båt där en trappa leder upp till
skullen. Gödselbassäng på baksidan. Egen vattenbrunn
till ladugården.
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Åkermark
Fastigheten har idag ca 2,3 ha åker med bra
arrondering omkring ekonomibyggnaderna.

Skogsmark
Skogsmarken om 3,7 ha domineras av ek- och lövskog.
Det finns goda möjligheter att gallra fram mer
betesmark. Uppskattat virkesförråd på fastigheten är
460 m³sk.

Jakt
Jakten är fri.

Natur/kultur
Nyckelbiotop finns i anslutning till fastighetens
ekonomibyggnad men berör ett mycket litet område.
(Källa Skogens pärlor:
http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)
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Rättsförhållanden
Fastighet Högsby Träthultamåla 1:5
Ligger i Kalmar län, Högsby kommun, Fagerhult församling.
Skattetal
1/8 Mantal
Areal
Areal fördelas enligt följande i skogsbruksplanen samt egen mätning:
Skogsmark
3,7 ha
Inäga/åker
2,3 ha
Vägar/kraftledning/övrigt
0,8 ha
Tomt
0,9 ha
Totalt
7,7 ha

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde år 2014
Småhusbyggnad
Ekonomibyggnad
Småhusmark
Åkermark
Skogsmark

664 000 kr
82 000 kr
126 000 kr
69 000 kr
66 481kr

Totalt

1 007 481 kr

Penninginteckningar
Det finns 2 st. datapantbrev om 2 200 000.
Samfälligheter
Fastigheten har del i Högsby Träthult GA:3 och Högsby Träthult GA:2
Rättigheter
Ledningsrätt

Akt: 0821-74.1

Planer och bestämmelser
Inga planer och bestämmelser enligt Lantmäteriet.
Ägare
Gert och Ulla-Kristine Eriksson
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Försäljningsförutsättningar
Förfarande
Fastigheten säljs till högstbjudande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att under
processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat anbud på fast
egendom är inte bindande, utan blir detta först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling. IDkontroll av köparen kommer att ske före köpehandlingens undertecknande med hänvisning till ”Lag om
åtgärder vid penningtvätt”. En dokumentation över anbudsgivarna och samtliga anbud kommer att
överlämnas till den som slutligen köper fastigheten.
Villkor
Förutsättningarna för denna försäljning framgår av denna beskrivning samt eventuell tilläggsinformation.
Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt Jordabalken. 10 % av köpeskillingen erläggs på
kontraktsdagen, resterande belopp på tillträdesdagen.
Undersökningsplikt/besiktning
Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om
dess skick. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult före köpet besiktiga fastigheten
och därigenom skaffa sig kännedom om dess skick. Uppgifterna i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats
för att informera köparen och underlätta dennes egen undersökning av fastigheten. Det åligger köparen att
själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. Den som slutligen köper fastigheten
är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i PM lämnade
uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte
heller grunda skadeståndsanspråk mot mäklaren om uppgifter i PM avviker från verkliga förhållanden.
Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.

Visning/upplysning

Intresserade har möjlighet att på egen hand besiktiga fastigheten, gängse hänsyn tages.
För visning kontakta Fastighetsmäklare
Anders Boman, tfn: 070-56 73 827 e-mail: anders.boman@skogochlantbruk.se , alternativt
Andreas Ekeräng, tfn: 072-05 05 766, email: andreas.ekerang@skogochlantbruk.se
Adress: Verkstadsgatan 13, 572 35 Oskarshamn
Hemsida: www.skogochlantbruk.nu

Förvärvstillstånd
Fastigheten är belägen i glesbygdsområde. Förvärvstillstånd kan komma att krävas för köpare som ej
är bosatta i Högsby kommun. För juridisk person krävs förvärvstillstånd.
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Om Skog & Lantbruk
Skog & Lantbruk är ett rådgivningsföretag som arbetar med följande tjänster inom jord och skog:
-

Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Marknads-/avkastnings-/intrångsvärderingar
Bokslut/deklaration
Fastighetsbildning/lantmäterifrågor
Skogsbruksplaner
Skogsekonomisk rådgivning
Skattefrågor/-optimering

Välkommen att kontakta oss via www.skogochlantbruk.nu eller via ansvarig fastighetsmäklare i denna
beskrivning för mer information.
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6332297

545255

546535

6331437

Skala 1:5000 (1 cm i kartan motsvarar 50 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM
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6339950

539125

564725

6322750

Skala 1:100000 (1 cm i kartan motsvarar 1000 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM
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Bra för spekulanter att veta om
fastighetsförmedling
Kort om fastighetsförmedling
Fastighetsmäklarinspektionen får ofta frågor från spekulanter om mäklarens ansvar vid
budgivning. Tänk på följande:
Bud är inte bindande för någon, inte heller för dig.
1. Du kan fritt höja – eller sänka – ditt bud.
2. Du kan ange villkor för dina bud, t.ex. en tidsbegränsning.
3. Förutsättningarna för budgivningen kan ändras snabbt, t.ex. genom att någon spekulant drar
sig ur eller att nya spekulanter tillkommer.
4. Det kan vara svårt att kontrollera andras bud i efterhand.
5. Det är inte en rättighet att få återkomma med ett högre bud.
6. Det är säljaren som bestämmer vem som får köpa – inte mäklaren.
7. Även om du lagt det högsta budet kan säljaren välja någon annan att avsluta affären med.
8. Muntliga avtal om köp av fastighet eller bostadsrätt är inte rättsligt bindande.
9. Även om du kommit överens med mäklaren och säljaren om dag och tid för kontraktskrivning
kan budgivningen fortsätta.
Observera! Var väl förberedd innan du börjar delta i en budgivning. Ta del av mäklarens
information om hur budgivningen går till. På Fastighetsmäklarinspektionens webbplats kan du
bland annat kontrollera att den som förmedlar är registrerad mäklare.
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Undertecknad/‐e lämnar härmed bud på rubricerad fastighet. Jag/Vi har tagit del av försäljningsvillkoren
enligt utsänt material eller via Skog & Lantbruks hemsida på internet och lämnar följande anbud på
fastigheten/fastigheterna:

Anbud med siffror och bokstäver

Namn

Namn

Personnummer

Personnummer

Adress

Adress

Telefon

Telefon

E‐postadress

E‐postadress

Bankreferens (Namn, bank och telefonnummer)
Buden ska vara oss tillhanda senast den 2017-10-23. Skog och Lantbruk, Anders Boman, Verkstadsgatan 13,
572 35 Oskarshamn. Märk kuvertet ”Träthultamåla”.

Datum och underskrift

Datum och underskrift

