
LEKEBERG

Tegelbruket



Välkommen till Tegelbruket, Logsjön,
Lekeberg
En unik fastighet med 5 ha mark och drygt 12 ha eget vatten! Tegelbruket är idag
bebyggt med ett mindre fritidshus och förrådsbodar. På fastigheten ligger en
äldre grundmur där det tidigare stått ett bostadshus. Läget är unikt med tomten
omgärdad av skogsmark, varav den del som är västerut mot infarten och norrut
utgörs av natureservat och sköts av Länsstyrtelsen.
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FASTIGHETEN
Beskrivning
Lekeberg Tegelbruket 1:1. Adress Tegelbruket, 716 91
Fjugesta. Belägen i Lekeberg kommun, Edsberg församling.
Skattesats 34,03.

Fastigheten består av 5,1 ha mark och 12,1 ha eget vatten.
Idag är fastigheten bebyggd med ett mindre fritidshus,
förrådsbod, jordkällare och utedass.

Huset består av två rum, ett enkelt kök ett samvarorum
med kamin. I dagsläget varken vatten eller avlopp.

På fastigheten finns även en äldre grundmur kvar där det
tidigare varit en bostad.

Tomten har ett mycket vackert, högt läge med sluttning
österut ner i sjön. Mot väster och norr finns ekskog som
ingår i Fiskartorpets ekhages naturreservat.

För mer information kring naturreservat, bygglov osv
kontakta mäklaren!

EKONOMI OCH DRIFT
Begärt pris
1 100 000 kr

Taxeringsvärde
Taxeringsvärdet är 50 000 kr. Typkod 110

Pantbrev
Det finns 3 st pantbrev uttagna om sammanlagt 10 000 kr.

SERVITUT, PLANBESTÄMMELSER M M
Planbestämmelser: Biotopskydd (2009-06-30) ,
Naturreservat (2008-06-02) , Fiskevårdsområde (1989-02-
08).

ÖVRIGT
Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen
från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast
om omständigheterna ger anledning till detta.

Nuvarande Ägare
Kontakta oss för boendekalkyl och ytterligare information.
Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka
tid med oss för visning.
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ÖVRIG INFORMATION
Tillträde
Efter överenskommelse.

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i
handpenning. Föreligger så kallade villkor för köpets genomförande, skall
handpenningen insättas på klientmedelskonto, intill villkoren uppfyllts.

Visning
Visning sker efter överenskommelse och tillsammans med representant för
Gårdsmäklare Värhulta.

Fakta om budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, inom viss tid efter visningen, kan budgivning
vara tillämplig för att utse köparen.

Inför en budgivning skall den som önskar delta, ordna finansieringen av såväl
handpenning som hela köpeskillingen. Köpekontrakt översändes för genomläsning före
budgivningen.

Budgivningen sker tillsammans med säljaren eller representant för denne och följs av
kontraktsskrivande med erläggande av handpenning.

Bud under begärt pris leder inte till att en budgivning startar. Budet antecknas och
meddelas uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra
intressenters bud eller intressen.

Undersökningsplikt
Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten
och förvissa sig om till exempel byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång med
mera.
Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet, besikta
fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner
sig.
Besiktning kan ske efter överenskommelse.

Denna beskrivning har upprättats på säljaren uppgifter och kompletterats med bilagor
från offentliga register.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av
med säljaren.
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Pia Eriksson
Ansvarig mäklare
Tel: 0585-26200
E-post: pia@varhulta.com

Kontaktuppgifter



Värhulta AB • Stora Luggavi gård, 716 92 Fjugesta
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