Uppvidinge Älghult 3:3

Älghult Södregård 43 ha
Skogsfastighet nära Älghult samhälle. Trevligt belägen för boende eller fritid.
Mangårdsbyggnad om 6 rum o kök. Skogsmark ca 40 ha med virkesförråd om ca 4 500
m3sk. Bonitet 7,5 m3sk/år. Inägomark ca 3 ha. Gräns till Lillån samt egen jakträtt.

Pris: 3 300 000 kr eller högstbjudande.
Anbud senast 2019-09-26

Skog och Lantbruk Växjö, www.skogochlantbruk.nu
Bernt Fransson, Kronobergsgatan 2, 352 33 Växjö
Telefon: 070 – 39 69 720, e-mail: bernt.fransson@skogochlantbruk.nu
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Uppvidinge Älghult 3:3
Om Fastigheten
Typ: Skogsfastighet
Mark: ca 43 ha
Virkesförråd: ca 4 500
m3sk
Medelbonitet: 7,5
m3sk/ha och år.
Boyta: 126 m² enl.
fastighetstaxeringen
Antal rum: 6
Pris: 3 300 000 kr el hbj

Allmänt

Län: Kronoberg
Kommun: Uppvidinge

Skogsfastighet nära Älghult samhälle. Trevligt belägen för
boende eller fritid. Mangårdsbyggnad om 6 rum o kök.
Skogsmark ca 40 ha med virkesförråd om ca 4 500 m3sk. Bonitet
7,5 m3sk/år. Inägomark ca 3 ha. Gräns till Lillån samt egen
jakträtt.

Visning

Vägbeskrivning

Bernt Fransson,
fastighetsmäklare

Fastigheten är belägen ca 1 km söder om Älghult. Avstånd till Åseda ca
25 km, Lenhovda ca 19 km, Alstermo ca 8 km eller, Växjö ca 55 km.

Adress: Älghult Södregård 1, 364 95 Älghult
X-koordinat: 6317729.5 Y-koordinat 536064.0 (SWEREF 99).

Från Älghult kör söder ut mot Målerås. Efter ca 1 km ligger gården på
höger sida om vägen. Skyltat! Se även bifogade kartor.

För visning kontakta
fastighetsmäklaren

Kontakt

Telefon
070 – 39 69 720
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Älghult Södregård 1
Mangårdsbyggnad med trädgård
Mangårdsbyggnad i 1 ½ plan med 6 rum och kök.
Byggnadsår 1909 enligt fastighetstaxeringen.
B.v: Traditionellt lantkök med el- och vedspis.
Kylskåp och väl tilltaget med förvaringsskåp och
hyllor. Från köket egen groventré till trädgården.
Matsal, vardagsrum, sovrum samt huvudentré
med trevlig glasveranda. Toalett med dusch och
tvättmaskin. O.v: 3 sovrum, hall och garderober.
Stomme och fasad av trä, lock-list panel. Tak av
plåt ca 10 år gammalt. Uppvärmning med
direktverkande el samt ev. kompletterad med
vedspis, rörspis, kakelugn och vedkamin. Vatten
från egen brunn på gården. Enklare enskilt
avlopp. Uppvuxen lantlig trädgård med stor
gräsmatta, gamla trädgårdsland och fruktträd.
Bostadsbyggnaden används f.n. som fritidshus.
Energibesiktning är inte gjord.
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Säljarens driftskostnader för fritidsbostaden,
2 pers. hushåll 2018, ca: 20 400 kr/år.
Varav:
Försäkring
1 264
El inkl. uppvärmning
15 164
Sophämtning
640
Slamtömning
675
Fastighetsavgift
2 618
SUMMA kr/år, ca
20 351
(kr/mån, ca
1 700)
Driftskostnader för Lantbruksenheten i övrigt
tillkommer t.ex, kr/år ca :
Försäkring
2 560 kr
Vägförening Ingen utdebitering senaste 3 åren

Ekonomibyggnader
Stall/loge mm
F.d. ladugård, tak av betongpannor och plåt.
Fasad av trä. Förrådsbyggnad och garage.

Åker/betesmark
Inägomark (åker/betesmark) om ca 2,9 ha.
Inägomarken är utarrenderad genom muntligt
avtal (Bo Konradsson) t.o.m. 2019-12-31. Inga
stödrätter följer fastigheten.
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Skogsmark
Produktiv skogsmark om ca 39,6 ha huvudsakligen bevuxen med barrskog i yngre och medelålders
åldersklasser med god tillväxt. Virkesförråd enligt skogsbruksplanen, december 2018, är bedömt till 4 325
m3sk. Tillväxten för 2019 är angiven till ca 201 m3sk. Virkesförrådet bedöms vid försäljningstillfället därför till
ca 4 500 m3sk. Medelbonitet ca 7,5 m3sk/ha och år. Av virkesförrådet bedöms ca 900 m3sk till
huggningsklasserna S1/S2. Säljaren svarar för att avd. 31, enligt skogskartan, planterats under 2019. Se vidare
bilagda utdrag från skogsbruksplanen.
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Jakt/fiske
Viltslag i området är bland annat älg, rådjur, vildsvin m.fl. arter. Fastigheten är ansluten till Älghults
älgskötselområde. Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt inom Gamla Älghults jaktlag. Småviltsjakten
bedrivs på var och ens egna jaktmarker. Jakträtten är upplåten på muntligt ettårsavtal t.o.m. 2020-06-30.
Andel i Fiskesamfällighet Uppvidinge Älghult FS:2 (12,5%). Fiske i Lillån. Kräftfiske. Fastigheten är ansluten till
Alsterån-Lillåns Fiskevårdsområde.

Natur/kultur
Ingen nyckelbiotop finns registrerad på fastigheten, Källa: Skogsstyrelsen, Skogens Pärlor.
Kulturhistoriska lämningar registrerade på fastigheten; Möjlig fornlämning, bytomt/gårdstomt, RAÄnummer: Älghult 291:1. Fornlämning fossil åker, RAÄ-nummer: Älghult 230:1. Naturvärde, ädellövträd,
ärendebeteckning: N 2802-1997. Källa: Skogsstyrelsen, Skogens Pärlor.

Rättsförhållanden
Fastighet
Uppvidinge Älghult 3:3.
Skatte tal
1/4 mantal.

Uppvidinge Älghult 3:3

Areal
Den sammanlagda arealen enligt fastighetsregistret är 42,89 ha.
Arealen enligt fastighetstaxeringen är 43 ha.
Arealen enligt skogsbruksplanen är 43,9 ha fördelat enligt följande:
Produktiv skogsmark:
39,6 ha
Åker/betesmark:
2,9 ha
Vägar/kraftledning/övrigt:
1,4 ha
Totalt
43,9 ha
Taxeringsvärde
Typkod 120, bebyggd lantbruksenhet. Taxeringsvärde för 2017 är 3 166 000 kr, fördelat enligt följande:
Skogsmarksvärde:
Skogsimpediment:
Åkermarksvärde:
Betesmarksvärde:
Ekonomibyggnadsvärde:
Tomtmarksvärde:
Bostadsbyggnadsvärde:
Totalt

2 669 000 kr
3 000 kr
98 000 kr
22 000 kr
25 000 kr
66 000 kr
283 000 kr
3 166 000 kr

Penninginteckningar
I fastigheten finns två inteckningar (datapantbrev) om tillsammans 26 600 kr. Fastigheten överlåts obelånad.
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Servitut/Samfälligheter/gemensamhetsanläggningar
Inskrivna servitut mm enligt fastighetsregistret:
Ledningsrätt Akt: 0760-82/19.1, ändamål vattenledning
Avtalsservitut Akt: 0760IM-07/13644.1, ändamål kraftledning
Ledningsrätt Akt: 0760-10/23.1, ändamål vatten och avloppsledning
Avtalsservitut Akt: 0760IM-07/9273.1, ändamål kraftledning
Ledningsrätt Akt: 0760-98/1.1, ändamål starkström
Ledningsrätt Akt: 0760-88/15.1, ändamål kraftledning
Ledningsrätt Akt: 0760-03/10.1, ändamål bredband
Uppvidinge Höneskruv GA:1, ändamål väg, föreningsnamn Älghults-Höneskruvs samfällighetsförening
Uppvidinge Älghult FS:2 (12,5%), ändamål fiske i Lillån
Ägare
1/1 Agneta Lindgren, Berga
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Försäljningsförutsättningar
Förfarande
Fastigheten säljs via anbud som ska vara mäklaren tillhanda senast 2019-09-26. Märk anbudet
”Älghult 3:3”, till detta skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Använd gärna bifogad anbudsblankett.
Säljaren kan fritt välja att direkt acceptera något av anbuden, eller att erbjuda flera anbudsgivare möjlighet
att delta i en efterföljande förhandling/budgivning. Säljaren förbehåller sig dock 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. ID-kontroll 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 Egendomen. Ansvarig fastighetsmäklare förmedlar
annonserbjudande från Hemnet Service HNS AB och erhåller
för denna sidoverksamhet en administrationsersättning på 50 % exkl. moms av annonskostnaden.
Betalningsvillkor
10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid
kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.
Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.
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Visning
Intresserade har möjlighet att på egen hand besöka Fastigheten. Respektera pågående markanvändning, jakt
mm.
Visning av byggnaderna sker torsdagen 18 september kl. 16.00
För anmälan och vidare information kontakta
fastighetsmäklare Bernt Fransson, tel: 070 – 39 69 720,
e-post: bernt.fransson@skogochlantbruk.nu

Undersökningsplikt
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka egendomen och förvissa
sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller genom
konsult före köpet undersöka egendomen och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner
sig. Den som slutligen köper egendomen är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en
friskrivningsklausul från fel och brister i Fastigheterna och där det betonas att bl.a. de i PM lämnade
skogsuppgifterna är ungefärliga
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Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs ej för person som sedan minst ett år är folkbokförd i följande församlingar i
Uppvidinge kommun: Herråkra, Lenhovda, Nottebäck, Åseda och Älghults församling.
För andra personer och juridiska personer (t.ex. aktiebolag) krävs förvärvstillstånd.

Upplysningar
Skog & Lantbruk
Bernt Fransson, jägmästare/reg. fastighetsmäklare. E-mail bernt.fransson@skogochlantbruk.nu
Adress: Kronobergsgatan 2, 352 33 Växjö tfn: 070-39 69 720. Hemsida: www.skogochlantbruk.nu

Bilagor:
Fastighetskarta,
Översiktskarta,
Skogsbeskrivning,
Skogskarta,
Anbudsblankett
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Interiör bilder

Kök

Glasveranda

Matsal

Sovrum

Vardagsrum

Sovrum ovanvåning
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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
Skogs ekonomisk 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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Bud Älghult 3:3
Undertecknad/-e lämnar härmed bud på rubricerad Egendom. Jag/Vi har tagit del av
försäljningsvillkoren enligt utsänt material eller via Skog & Lantbruks hemsida på internet och
lämnar följande bud på egendomen/fastigheten:

_____________________________ _______________________________
Namn

Namn

_____________________________ _______________________________
Personnummer

Personnummer

_____________________________ _______________________________
Adress

Adress

_____________________________ _______________________________
Post nr och ort

Post nr och ort

_____________________________ _______________________________
Telefon

Telefon

_____________________________ _______________________________
E-postadress

E-postadress

_____________________________________________________________
Bankreferens (Namn, bank och telefonnummer)

Bud

_____________________________________________________________________________

Anbuden ska vara Skog och Lantbruk, Bernt Fransson, Kronobergsgatan 2, 352 33 Växjö
tillhanda senast den 2019-09-26. Märk kuvertet ”Älghult 3:3”
Det går även bra att skicka bud med e-post till: bernt.fransson@skogochlantbruk.nu

____________________________

__________________________________

Datum och underskrift

Datum och underskrift

