Jordbruksfastighet väster om Målilla
Väster om Målilla ligger fastigheten Östra Årena 1:9. Från denna fastighet ska
mangårdsbyggnad, ladugårdsbyggnad samt inägomark säljas ifrån. Areal uppgår till ca 7,0 ha
totalt varav 6,4 ha utgörs av inäga främst åkermark. På fastigheten finns en välbevarad
mangårdsbyggnad med anor från 1850-talet med tillhörande ekonomibyggnader.

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2018-11-22

Skog och Lantbruk i Sverige AB, www.skogochlantbruk.se
Johan Samuelsson, Verkstadsgatan 13, 572 35 Oskarshamn
Telefon: 072-05 05 570, e-mail: johan.samuelsson@skogochlantbruk.se

Hultsfred Östra Årena 1:9 del av

Hultsfred Östra Årena 1:9 del av

Om fastigheten
Typ: Lantbruksfastighet
Mark: 7 ha
Pris: Högstbjudande
Län: Kalmar
Kommun: Hultsfred

Visning

Allmänt

Fastigheten ligger väster om Målilla. Från denna fastighet ska
mangårdsbyggnad, ladugårdsbyggnad samt inägomark säljas ifrån. Areal
uppgår till ca 7,0 ha totalt varav 6,4 ha utgörs av inäga främst åkermark.
På fastigheten finns en välbevarad mangårdsbyggnad med anor från
1850-talet med tillhörande ekonomibyggnader.

För visning kontakta
fastighetsmäklaren

Kontakt

Johan Samuelsson
Telefon 072-05 05 570

Vägbeskrivning
Hultsfred Östra Årena 1:9 är beläget mellan Målilla och Järnforsen.
X: 6362634
Y: 542254
(Sweref 99)
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Bostadshus

Välbevarat bostadshus byggt på 1850-talet. Trägolv och
innanfönster. Tegeltak. Eget avlopp från ca 1990 som är
godkänt. Vatten från grävd brunn. Elradiatorer i alla
rum. 5 godkända eldstäder. Öppen spis i stora rummet.
Wc och dusch med plastmatta. I köket finns både
vedspis och elspis, inredningen från 50-talet.
NB: 1 rum och kök, glasveranda med trägolv
ÖB: Hall och tre rum

Friliggande källare med nytt tegeltak. Hydrofon och
pump, ett uttag för tvättmaskin finns.

Äldre ladugård/loge

Uppförd i trä med plåttak. Logen används idag som
snickarbod, traktorgarage samt vedbod. Fd djurstall.
El i logdelen.

Bod

Uppförd i trä med tegeltak. 12 v el som drivs av
solceller. Ett rum avsett för gäststuga samt en
förrådsdel och vind.
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Jakt/fiske

Jakten är upplåten skriftligt på en tid av 5 år. Kontraktet tecknades 2015-07-01.
Ingen fiskerätt följer.

Inägomark

Inägomarken är upplåten skriftligt på en tid av 3 år. Kontraktet har tillträdesdag 2014-01-01 och avträdesdag
2016-12-31. Ingen uppsägning har skett varpå arrendet förlängs med en ny period. Jakt & fiske ingår inte i
arrendet.

Möjlighet finns
Att lägga separat bud på område A, B, C, D, E, F, G och H enl kartan.
Område E utgörs av bostadshus, tomt och ekonomibyggnad areal enl karta ca 2300 m².
Areal (arealen är mätt utifrån kartunderlag och kan skilja något mot verklig areal).
A = 1,2 Bete/åker
B = 0,4 ha Bete
C = 1,2 ha Åker
D = 0,6 ha Åker
E = 0,2 ha Tomt
F = 1,6 ha Åker
G = 0,9 ha Åker
H = 0,8 ha Åker
Förutsättningen är dock att alla delar säljs. Skriv tydligt på budblanketten vad budet avser, markera områdena
på kartan och bifoga budblanketten.

Fastighetsbildning

Köparen står kostnaden för eventuell
fastighetsreglering/Avstyckning
Inga andelar i marksamfälligheter ingå. Ev andelar
i väg skall ske enligt förrättningslantmätarens
beslut.

Rättsförhållanden

Fastighet Hultsfred Östra Årena 1:9
Ligger i Kalmar län, Hultsfreds kommun, Målilla med Gårdveda församling.
Förvärvstillstånd kan krävas då området är klassat som glesbygd.
Areal enligt skogsbruksplanen
Inägomark
Väg och kraftledning
Övrigt
Summa

6,4 ha
0,3 ha
0,3 ha
7,0 ha

Taxeringsvärde
Fastigheten saknar eget taxeringsvärde.
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Planer och bestämmelser
Natura 2000‐område avseende Emåns vattensystem.
Penninginteckningar
Fastigheten överlåts fria från penninginteckningar.
Ägare
Lennart Nilsson

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. Skogsbruksplanen i detta
prospekt är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning etc. och grundar sig
således ej på någon exakt mätningsmetod. 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
Intresserade har möjlighet att på egen hand besiktiga marken. Visa vederbörlig hänsyn till både natur
och grannar.För övriga upplysningar kontakta fastighetsmäklare:
Johan Samuelsson, Skogsingenjör/reg. Fastighetsmäklare.
Tfn: 0491‐38 25 30, E‐mail: johan.samuelsson@skogochlantbruk.se
Adress:
Skog och Lantbruk Verkstadsgatan 13
572 35 Oskarshamn
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Upplysningar:
Skog & Lantbruk
Johan Samuelsson, Skogsingenjör/reg. Fastighetsmäklare.
Tfn: 0491‐38 25 30, E‐mail: johan.samuelsson@skogochlantbruk.se
Adress:
Skog och Lantbruk Verkstadsgatan 13
572 35 Oskarshamn
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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.se eller via ansvarig fastighetsmäklare i denna
beskrivning för mer information.
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Sammanställning över fastigheten
Arealer

hektar

%

Produktiv skogsmark

0,0

<1

Myr/kärr/mosse

0,0

<1

Berg/Hällmark

0,0

<1

Inäga/åker

6,4

92

Väg och kraftledning (linjeavdrag)

0,3

4

Annat

0,3

4

Inäga

Annat
Linjer

__________
Summa landareal

7,0

Vatten

0,0

Virkesförråd
m³sk

%

Totalt
m³sk
0
Medeltal
m³sk per hektar

Tillväxt

Bonitet
Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

Avverkningsförslag

m³sk per ha
0

m³sk

Föryngringsavverkning

0

Gallring

0

Totalt under perioden

0

pcSKOG Urval: Urval från markeringar

Kalmar län, Hultsfred, Målilla med Gårdveda
Årena 1:10 Id: 86003318

Tillväxt för perioden 2017 - 2026
beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år

Förväntad tillväxt första växtsäsongen

m³sk

0

0
m³sk per ha

Utskriven: 2018-09-18

Avdelningsbeskrivning

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Skifte: 0
Avd
nr

Areal
ha
(-avdrag)
[skikt]

Ålder
år

Hkl
(Skikt)

SI

Virkesförråd
ha

avd

Mål
klass

Trädslag
TGLBÄ

Med
diam
cm

Beskrivning

1,2

72

0,4
(-0,1)L

Bete

76

1,6
(-0,1)L

Åker

77

0,3

Tomt

78

0,6
(-0,1)L

Åker

79

0,9

Åker

80

0,8

Åker

81

1,2

Åker

Län: Kalmar län Kommun: Hultsfred Församling: Målilla med Gårdveda
Årena 1:10 Id: 86003318
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pcSKOG Urval: Urval från markeringar

Åtgärd
Alternativ

Utskriven: 2018-09-18

6364640

538305

543425

6361200

Skala 1:20000 (1 cm i kartan motsvarar 200 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM

© Metria 2018-09-18

6365450

538125

550925

6356850

Skala 1:50000 (1 cm i kartan motsvarar 500 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM

© Metria 2018-09-18

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 anbud 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

Bud Hela fastigheten __________________________________________
Bud Lott A___________________________________________________
Bud Lott B___________________________________________________
Bud Lott C___________________________________________________
Bud Lott D___________________________________________________
Bud Lott E___________________________________________________ (Bostad, tomt & ekobygg)
Bud Lott F___________________________________________________

Bankreferens (Namn, bank och telefonnummer)
Anbuden ska vara Johan Samuelsson, Skog och Lantbruk, tillhanda senast den 2018-11-22
Märk kuvertet ”Östra Årena”

Datum och underskrift

Datum och underskrift
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