
HÄGGHEMMET

Laxå/ Askersund



Välkommen till Hägghemmet, Tived!
Högt belägen gård med bostad, gäststuga och ekonomibyggnader.
Areal drygt 20 ha fördelat på tre skiften. Betesmark ca 4 ha samlad runt
gårdskärnan. Mycket vacker tivedsnatur med sjöar, skog och berg och dal-gångar.
16 ha prod. skogsmark med skogsinnehåll om totalt ca 2.364 m3sk.
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BYGGNADER
Bostad
Bostadsbyggnad i i 1/2-plan uppförd i början av 1900-talet.
Stomme i timmer och trä, torpargrund och tegeltak. Huset
byggt i vinkel och har idag många original detaljer och
utföranden kvar. På nedre plan finns farstu, kök, sovrum,
ett allrum och en inglasad hall. På övre plan finns ett
allrum, ett sovrum och en hall. Kakelugnar/ eldstäder på
både övre och nedre plan, pärlspont på väggar och i tak.
Invändig takhöjd ca 2,5 m.
Vissa rum ytskiksrenoverad, andra i behov av detsamma!
Värme via elradiatorer och eldstäder (ej godkända idag).
Vatten från grävd brunn.

Gäststuga
Byggnad i timmer och trä, två rum varav ett med eldstad
och kokvrå. Jordkällare under byggnaden, förrådsutrymme.

Ekonomibyggnader
Ladugård/ loge
Rejält tilltagen byggnad i vinkel. Byggd i timmer och trä.
Tidigare ladugårdsdel med gjutet golv, logdel med trägolv.

Vedbod/ sädesmagasin
Timmerstomme, tegeltak. Två plan.

Garage/ förrådsutrymme
Byggd i stående timmer, gjutet golv med granitsockel.
På baksidan hönshus och utedass.

Generellt ekonomibygggnader i bra skick med hela tak och
mycket rejäl grundkonstruktion!

AREAL
Betesmark
Betesmark drygt 4 hektar ligger i anslutning till
byggnationen. Har i år slagits vall på arealen.

Skog
Skogen är inventerad i augusti 2014, och har räknats om
inför försäljningen.
Totalt ca 16 ha produktiv skogsmark fördelat över tre
skiften. Totalt innehåll i skogen ca 2360 m3sk. Innehållet är
övervägande tall med inslag av gran och björk. Boniteten
beräknad till 8,6 m3sk/ha/år.
Innehållet i skogen är relativt jämt fördelat över
ålderklasserna men den övervägande delen återfinns i
klasserna R2 och G1(50%).

SERVITUT, M M
Fastigheten har inga pantbrev uttagna.

Servitut som berör fastigheten:
Avtalsservitut Kraftledning
Ledningsrätt Starkström.

Gemensamhetsanläggningar:
Skövde Häradsallmänningen Östra Stöpen S:2
Tibro Häradsallmänningen Östra Stöpen S:1
Skattetal: Mantal. 1/32.

Inga stödrätter finns till fastigheten, inget arrende finns
gällande arealen.
Jakten är fri för ny ägare.

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

Snabba fakta
Nuvarande ägare: Janne Andersson, Vendelsö.
Fastighetsbeteckning: Laxå Hägghemmet 1:15
Adress: Hägghemmet 1, 695 96 Tived.
Belägen: Laxå kommun, Finnerödja-Tived församling.
Skattesats: 35,35.

Kontakta oss för boendekalkyl och ytterligare information.
Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka
tid med oss för visning.

EKONOMI
Taxeringsvärde
Senaste taxering gjord 2014, taxeringsvärde  1 660 000 kr.
Typkod 120.

Begärt pris
Begärt pris 2 000 000 kr.

ÖVRIGT
Avstånd till:
Askersund - 2,2 mil
Laxå - 2,3 mil

Förvärvstillstånd krävs.
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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
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