
GLANSHAMMARS

Karltorp, Örebro



Välkommen till
Glanshammars- Karltorp
Vi har erhållit förtroendet att förmedla Örebro Glanshammars-Karltorp 1:2. En
stadsnära fastighet med cirka 15 min bilresa från Örebro. En mindre
skogsfastighet för boende eller rekreation med välhållna byggnader och virkesrik
skog.

Fastigheten är belägen mellan Örebro och Fellingsbro, nordöst om samhället
Glanshammar.
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FASTIGHETEN
Beskrivning
Örebro Glanshammars-Karltorp 1:2. Adress
Glanshammars-Hult 343, 705 97 Glanshammar.
Belägen i Örebro kommun, Glanshammar församling.
Skattesats 34,49.

Fastigheten har ett naturskönt läge invid bra vägnät och
närhet till Örebro. Byggnaderna är välbyggda och väl
underhållna. Gården är tilltalande. Gården bjuder en trevlig
miljö för både människor och djur.

Bostadsbyggnder
Bostadsbyggnad
Uppförd 1800-talet i timmer i 1 ½ plan. Veranda mot
söder. Renoverad 1950 talet.
Putsad stensockel, träklädd och läktad fasad, lertegeltak.
Taklagd altan mot nordväst. Kopplade fönster.

Uppvärmning via direktverkande elradiatorer. Ett par
eldstäder finns, dock ej besiktade de senaste åren.

Avlopp och vatten ej indraget. El finns.

Nedre våningen.
Kök med hällspis, kyl och frys, vedspis. Hall med
klädkammare. Ett stort rum mot sydväst.

Över våningen.
Hall och ett sovrum, kattvindar.

Annex
Uppförd i 1 plan. Veranda mot söder. Byggt i timmer och
trästomme. Kopplade fönster. Tegeltak.
Enkelt kök med vedspis och bakugn, ej besiktade
rökgångar. Kåpa över spisarna.
Golvet, det senaste året vidgjort med borttagning av
gammalt golv. Fyllning och frigolit isolering. Nytt
golvmaterial. Ventilerad i grunden.
Lämpligt som gäststuga, generationsboende, kontor etc.
efter det att ytterligare åtgärder gjorts

Vatten och avlopp
Vatten från två grävd a brunnar. Pump och hydrofor i
separat utrymme.
Mulltoa i separat tempererat byggnad.

Ekonomibyggnader
Ladugård med vidbyggd loge.
Uppförd under 1900-talet första hälft. Stalldelen med
gjutet golv och isolerade väggar. Används idag som
verkstad med rullport mot söder. Loge och överbyggnad i
trä. Taket belagt med plåt.
Fribärande takstolar. Vagnslider i östra delen av logen.
Cirka 100-130 kvm

Övriga byggnader
En mindre byggnad uppförd i trä med plåttak, används som
förråd. Cirka 25 kvm.
Magasinsbyggnad och vedbod, delvis i två plan. Används
som förråd. Cirka 30 kvm

AREAL
Enligt fastighetsboken uppgår arealen till 9,6 ha. Väl samlat
i ett skifte, beläget invid väg.

Åker
Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åker till 2-3 ha.
Den ligger i ett större skifte söder om gårdskärnan samt
ett mindre hagmarksskifte norr om gårdskärnan, detta till
stor del idag igenväxt.

Arealen sköts genom en brukares försorg. Denne putsar
vallen och sköter relationen med Jordbruksverket gällande
eventuella stöd.

Skog
Skogsarealen uppgår till cirka 7 ha. 2017 upprättades
skogsbruksplan vilken lagts till grund för försäljningen.
Arealen är samlad i ett skifte. Närhet till väg och goda
drivningsförhållanden föreligger.

Totalt inventerad volym 2017 uppgår till 1.922 m3sk.

7 ha produktiv skogsmark med cirka 1922 m3sk eller 275
m3sk/ha. Tall 20 %, gran 63 %, löv 17 %.  Bonitet beräknad
till 9 m3sk/ha/år.

Övrig mark
Trädgårdstomt runt bostaden. Hårdgjorda planer runt
ekonomibyggnaderna samt en mindre areal väg.
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EKONOMI OCH DRIFT
Begärt pris
1 650 000 kr.

Taxeringsvärde
Senaste taxering gjord 2014.
Totalt taxeringsvärde 734 000 kr.

Pantbrev
2 st. skriftliga pantbrev om 3.000 kr.

SERVITUT, PLANBESTÄMMELSER M M
Andel i Glanshammars Häradsallmänning S:1. (utdelning 1-
1200 kr/år)

Jakt är fri för ägaren. En samfällighet, finns inritad inom
fastigheten. (ändamål okänt)

Skattetal: Mantal. 1/12.

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

Nuvarande Ägare
Birgitta Berg

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
Ekonomi
För köpare som vanligtvis inte arbetar med företag eller lantbruksekonomi och är ägare
till en jordbrukstaxerad fastighet, kan kort sägas att en "villa"-kalkyl skiljer sig avsevärt
från denna ekonomi. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

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

Tillträde
Hösten/vintern 2017 eller efter överenskommelse.

Visning
Visning sker efter överenskommelse och tillsammans med representant för
gårdsmäklare Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är
tillgängliga för intressenter på annan tid.  Åker och skog må beses när så önskas.

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 deltaga, 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.

Denna beskrivning har upprättats på säljarens 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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Per-Anders Andersson
Ansvarig mäklare
Tel: 0585-262 00
E-post: info@varhulta.com

Kontaktuppgifter



Värhulta AB • Stora Luggavi gård, 716 92 Fjugesta
Tel: 0585-262 00 • Internet: www.varhulta.com • E-post: Värhulta AB <info@varhulta.com>


