Hyresfastigheter Rydaholm, Nederled – Sävrarp

Nio hyresfastigheter Rydaholm
Tio hyreshus fördelade på nio fastigheter belägna i Rydaholms tätort mellan Värnamo
och Växjö. Säljes samtidigt, tillsammans eller var för sig. Totalt ca 3 256 m2 fördelade på
41 lägenheter och 3 lokaler. Möjlighet att förvärva ett väl samlat fastighetsbestånd i
tätort på pendlingsavstånd till såväl Värnamo och Växjö. Hyresvärde (2019) 2 667 767 kr.
Årskostnad DoU (2018) ca 1 403 000 kr.

Pris: 14 995 000 kr eller högstbjudande

Skog och Lantbruk i Sverige AB, www.skogochlantbruk.se
Bernt Fransson, Kronobergsgatan 2, 352 33 Växjö
Telefon: 070-396 97 20, e-mail: bernt.fransson@skogochlantbruk.se

Hyresfastigheter Rydaholm, Nederled – Sävrarp

Om fastigheterna
Typ: Hyreshus
Antal fastigheter: 9 st
Boyta tot. 2 946 m²,
lokalyta tot. 310 m2,
enligt fastighetstaxering
Tomtmark: 13 030 m2
Pris: 14 995 000 kr el hbj

Hyresfastigheter Rydaholm,
Nederled – Sävrarp
Allmänt
Tio hyreshus fördelade på nio fastigheter belägna i Rydaholms tätort
mellan Värnamo och Växjö. Säljes samtidigt, tillsammans eller var för
sig. Totalt ca 3 256 m2 fördelade på 41 lägenheter och 3 lokaler.
Möjlighet att förvärva ett väl samlat fastighetsbestånd i tätort på
pendlingsavstånd till såväl Värnamo och Växjö. Hyresvärde (2019) 2 667
767 kr. Årskostnad DoU (2018) ca 1 403 000 kr.

Län: Jönköping
Kommun: Värnamo

Visning
För visning kontakta
fastighetsmäklaren

Kontakt
Bernt Fransson,
fastighetsmäklare
Telefon
070-396 97 20

Vägbeskrivning
Fastigheterna är belägna i Rydaholm ca 30 km sydost Värnamo med
pendlingsavstånd till såväl Värnamo (30 min), Alvesta (20 min), Växjö (30
min) och Ljungby (30 min). Avstånd till Helsingborg ca 160 km (2 h).
Från Värnamo kör sydöst på väg 27 mot Växjö till Rydaholm. Vid
Rydaholm sväng av på avfartsvägen till Rydaholm och tag vänster mot
centrum. Fastigheterna ligger väl samlade i Rydaholms tätort. Se även
bifogade kartor.
X-koordinat: 631 61 21, Y-koordinat 45 79 74 (SWEREF 99).
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Om Rydaholm
Rydaholm är den största tätorten utanför
Värnamo i Värnamo kommun. I tätorten finns
skola, vårdcentral, apotek, folktandvård, ishall,
ICA, bensinstation, flera butiker samt värdshus.
Befolkningsutvecklingen i Rydaholm har varit
positiv åren 2011–2017 (+5,1%), (Källa:
Befolkningsrapport Värnamo kommun 2018).
Befolkningen i tätorten uppskattades vid
årsskiftet 2018/2019 till ca 1 600 pers.
Näringslivet utgörs i huvudsak av mindre företag.
Tre större industrier dominerar
arbetsmarknaden lokalt, PLS Truck Bodies AB,
Rydaholms träförädling AB och Hilding Anders
Sweden AB. Närheten till Värnamo, Alvesta och
Växjö utgör även försörjningsmöjligheter för den
som kan pendla med buss, tåg eller bil.
Föreningslivet är rikligt med kyrkor, scoutkår,
idrottsföreningar mm. Varje år i juni anordnas i
Rydaholm ett Bike Meet. Rydaholms GOIF
Skidsektion arrangerar varje år Smålands äldsta
skidtävling Dackefejden.
För den sport och naturintresserade erbjuds
goda möjligheter på gång och cykelavstånd med
elljusspår, kommunal badplats vid Helgasjön
mm.

Fastigheterna
Samlat hyresbestånd i Rydaholm.
Fastighetsbeståndet består av nio fastigheter
med tio hyreshus. De fördelar sig på tre hyreshus
med 6 lägenheter vardera varav det ena
dessutom med en lokal, 2 hyreshus med 5
lägenheter vardera varav det ena dessutom med
2 lokaler, ett hyreshus med 4 lägenheter och tre
hyreshus med 3 lägenheter. Totalt 41 lägenheter
och tre lokaler eller 2 946 m2 boyta och 310 m2
lokalyta enligt fastighetstaxering 2016.
Hyreshusen har uppvärmning via bergvärme alt.
fjärrvärme (Värnamo Energi), kommunalt V/A
(Värnamo kommun), elnäts distributör (EON). I
samtliga lägenheter har installerats fibernät
(Värnamo Energi).
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Förråd, garage mm.
Det finns fristående garage och förråd med el
indraget. Garage för 7 st. bilar och 23 st bilplatser i
carport erbjuds.
Tomt
Äldre uppvuxna trädgårdar med gräsmatta, vårdträd
och buskar. Tomterna sköts f.n. av boende, vicevärd
och entreprenörer.

Ekonomi
Driftsnetto 2018
Hyresintäkter
Säljarens kostnader (DoU)
Fastighetsskatt
Driftsnetto

2 421 431 kr
1 377 179 kr
25 521 kr
1 018 731 kr

Direktavkastning tot. kapital 2018 var ca 6,8 %. Vid
full uthyrning och efter hyresjustering 2019 ca 8,4 %.
För ekonomisk specifikation och nyckeltal, se bilaga.
Övrigt
Ingen förhandlingsordning.
Inga tvister hos hyresnämnd.
Ovk (obligatorisk ventilationskontroll), är utförd och
godkänd 2016 i samtliga fastigheter.
Radonmätning är utförd juli 2011 i samtliga
fastigheter.
Energideklaration ej utförd.
Vid förvärv av hela fastighetsbeståndet kan säljarens
lista på förfrågningar till lägenhet i fastigheterna
(kölista) överlämnas till köparen.
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Rättsförhållanden
Fastigheter
Ingående fastigheter är Nederled 2:50, 2:104, 2:108, 2:128, 3:65, 3:141 och Sävrarp 1:26, 1:50, 1:65 samtliga
belägna i Värnamo kommun, Rydaholms församling.
Tomter
Samlade markområdet enligt fastighetsregistret är 13 030 m2.

Taxeringsuppgifter (2016):
Förekommande typkoder är; 321 (Hyreshusenhet, bostäder och lokaler) 320 (Hyreshusenhet, huvudsakligen
bostäder) samt 220 (Småhusenhet, bebyggd). Ny fastighetstaxering sker för 2019 men beslut har ännu inte
meddelats av Skatteverket. Besked väntas i juni 2019.
Sammanställning taxeringsvärde 2018:
Hyreshusmark för bostäder
Hyreshusbyggnad för bostäder
Hyreshusmark för lokaler
Hyreshusbyggnad för lokaler
Småhusmark
Småhusbyggnad
SUMMA

914 000 kr
5 738 000 kr
78 000 kr
120 000 kr
48 000 kr
430 000 kr
7 328 000 kr

Penninginteckningar
Det finns totalt 27 st inteckningar (datapantbrev) om totalt 15 256 000 kr uttaget i fastigheterna.
Fastigheterna överlåtes obelånade till Köparen på tillträdesdagen.
Servitut/Samfälligheter/gemensamhetsanläggningar
Officialservitut Akt: 06-RYD-1594.1. Ändamål väg till förmån för Nederled 2:49.
Officialservitut Akt: 06-RYD-463.1. Ändamål rätt till utfartsväg.
Avtalsservitut Akt: 06-IM2-85/11543.1. Ändamål spillvattenledning mm.
Avtalsservitut Akt: 06-IM2-55/2496.1. Ändamål Brunn mm.
Avtalsservitut Akt: 06-IM2-73/4227.1. Ändamål Kraftledning.
Avtalsservitut Akt: 06-IM2-83/7742.1. Ändamål Ledning mm.
Andel i gemensamhetsanläggning, Värnamo Nederled GA:3, reg. andelstal 16,8/1127. Ändamål gator, gångoch cykelvägar, grönområde. Föreningsnamn: Rydaholms vägförening.
Planer och bestämmelser
Detaljplaner berörande fastigheterna är:
FL016 Smålands Rydaholm
FL046 Smålands Rydaholm, Nederled Norregård 2:216 m fl
FL031 Rydaholm, Nederled Stallgård m fl
FL079 Rydaholms samhälle, Vitanäsområdet
(Källa: Värnamo kommun, Henrik Storm)
Ägare
Britt-Marie Ekman, Alvesta.
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Försäljningsförutsättningar
Förfarande
Fastigheterna säljs till ett accepterat pris av 14 995 000 kr eller 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. ID-kontroll av köparen kommer att ske före köpehandlingens
undertecknande med hänvisning till Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism (penningtvättslagen). En dokumentation över anbudsgivarna och samtliga anbud kommer att
överlämnas till den som slutligen köper fastigheterna. Ansvarig fastighetsmäklare förmedlar
annonserbjudande från Hemnet Service HNS AB och erhåller för denna sidoverksamhet en
administrationsersättning på 50 % exkl. moms av annonskostnaden.
Undersökningsplikt/besiktning
Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheterna och förvissa sig om
dess skick. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult före köpet besiktiga
fastigheterna 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 fastigheterna.
Köparen uppmanas att, i det fall denne finner det avgörande för köpet, själv genomföra en uppmätning av
fastigheternas areor, samt granska byggnaden i förhållande till ritningar, detaljplan mm. Det åligger köparen
att själv, eller med sakkunnig, kontrollera tillståndet inom fastigheterna. Den som slutligen köper egendomen
är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en friskrivningsklausul från fel och brister i
Fastigheterna samt där det betonas att bl.a. de i PM lämnade uppgifterna om areor för bostads och lokalytor
är ungefärliga. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot mäklaren om
uppgifter i PM avviker från verkliga förhållanden.
Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.
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Villkor
Förutsättningarna för denna försäljning framgår av denna beskrivning samt eventuell tilläggsinformation.
Handpenning 10 % av köpeskillingen erläggs på kontraktsdagen, resterande belopp på tillträdesdagen.
I den mån Ovk (obligatorisk ventilationskontroll), energideklaration samt radonmätning ej är utförd i samtliga
hyreshus övertar köparen ansvaret för att genomföra dessa.
Visning
Intresserade har möjlighet att på egen hand besiktiga fastigheterna utvändigt. Respektera hyresgästers
integritet, pågående markanvändning mm.
Visning av byggnaderna sker tisdagen 2019-06-11, med start kl. 13,00
Välkommen!
För anmälan och vidare information kontakta fastighetsmäklare Bernt Fransson, tel: 070 – 39 69 720,
e-post: bernt.fransson@skogochlantbruk.nu

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

Bilagor:
Fastighetskarta
Översiktskarta
Ekonomisk översikt med driftskostnader
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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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Bud Hyresfastigheter enligt nedan:
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; Värnamo Nederled 2:50 __________________________________________________ kr
Bud; Värnamo Nederled 2:104 __________________________________________________ kr
Bud; Värnamo Nederled 2:108 __________________________________________________ kr
Bud; Värnamo Nederled 2:128 __________________________________________________ kr
Bud; Värnamo Nederled 3:65 __________________________________________________ kr
Bud; Värnamo Nederled 3:141 __________________________________________________ kr
Bud; Värnamo Sävrarp 1:26

__________________________________________________ kr

Bud; Värnamo Sävrarp 1:50

__________________________________________________ kr

Bud; Värnamo Sävrarp 1:65

__________________________________________________ kr

Bud; ovan angivna nio fastigheter tilsammans;
_________________________________________________ kr
Anbuden ska vara Skog och Lantbruk, Bernt Fransson, Kronobergsgatan 2, 352 33 Växjö
tillhanda senast den 2019-06-19. Märk kuvertet ”Nederled-Sävrarp”
Det går även bra att skicka bud med e-post till: bernt.fransson@skogochlantbruk.nu
____________________________

__________________________________

Datum och underskrift

Datum och underskrift
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