
LUGNET

Finnerödja



Välkommen till Lugnet, Finnerödja!
Lugnet ligger ca 7 minuter utanför Finnerödja och 3,5 km från E20. Fastigheten
består av ett rejält bostadshus om ca 200 kvm, garage/ verkstad och stall/
lösdriftsbyggnad. Till fastigheten hör ca 10 ha mark med både bete och skog.
Gården är i ett fint skick med ett bra läge på landet med närhet till större
kommunikationer!
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FASTIGHETEN
Beskrivning
Laxå Nolkvarn 2:1, 1:10, 1:4 och 1:5. Adress Nolkvarn
Lugnet, 695 93 Finnerödja. Belägen i Laxå kommun,
Finnerödja-Tived församling. Skattesats 35,35.

Fastighet med bostad, ekonomibyggnader och ca 10 ha
bete och skog!

Bostad
Byggnad i två plan med balkong och källare. Stomme i
timmer och trä, murad källare med gjutet valv. 2-glas
kopplade fönster., betongtegeltak och träfasad.

På nedre plan stor allrum/ hall med stora fönster mot
söder. Vidare två sovrum med trägolv och trätak. Ena
rummet med kamin.
Badrum med dusch, handfat och wc. våtrumsmatta på
väggar och golv.
Kök utrustat med hällspis, diskmaskin och kyl/ frys.

På övre planstort sovrum med utgång till balkong. Bra med
förvaringsutrymme!
ytterligare ett sovrum på övre plan samt mindre hall.

Hel källare under huset med ingång både utifrån och
inifrån! Betonggolv och murade väggar. I källaren ryms
skafferi, tvättstuga och pannrum.

Invändig takhöjd ca 2,50 m. Värme via vattenburet system
med vedpanna från 2001. (med elpatron).
Accumulatortankar 1500 l.
Vatten från djupborrad brunn, avlopp med
trekammarbrunn och infiltration.
Fiber för nätanslutning finns indarget!

Ekonomibyggnader
Garage/ verkstad
Byggnad i timmer och trä med gjutet golv och plåttak. Plats
för två bilar. hel övervåning för förvaring eller dylikt. El
finns. Utvändigt påbyggt taklagd uteplats. Bra skick!

Stall/ lösdrift
Lösdriftshall med gjutet golv. tak i eternit och plåt.
Varmvatten koppar både på in- och utsidan.
Går även bra att ställa in stallinredning av olika slag!

Betesmarken är inhängnad med fem-trådarstaket
(vargstaket) som kommer sitta kvar till ny ägare.

EKONOMI OCH DRIFT
Ekonomi
Senaste taxering genomförd 2014, taxeringsvärdet är
949 000 kr. Typkod 120. (samtaxerade)

Pantbrev
Det finns 3 st pantbrev uttagna om sammanlagt
675 000 kr. (samintecknade i samtliga
fastighetsbeteckningar)

Begärt pris
1 450 000 kr

SERVITUT, PLANBESTÄMMELSER M M
Rättigheter-last:
Officialservitut; väg.
Officialservitut; trädsäkring
Ledningsrätt; starkström

ÖVRIGT
Nuvarande Ägare
Bengt Erik och Lena Sonesson

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

Vägbeskrivning
Fastigheten ligger på landet fem minuter från E20.
Åk E20 och sväng av mot Finnerödja. Tag direkt höger
förbi bygdegården. Åk ca 3,5 km och fastigheten ligger på
höger sida vägen!

Till Finnerödja: 7 minuter
Till Mariestad: 36 minuter
Till Laxå: 15 minuter
Till Örebro 45 minuter
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Areal
Betesmark
Betesmark utgörs av ca 2 ha. Arealen ligger i ett skifte i
anslutning till gårdskärnan. Betet är idag hägnat med
femtråds-staket som kommer sitta kvar till ny ägare.

Jordarter är övervägande lättare lera med viss
sandinblandning.

Skogsmark
Skogsmark utgörs av ca 6 ha. Viss del av skogsmarken är
hägnad som bete. Innehållet är varierade med rejält
bestånd på arealen söder om vägen och glesare på arealen
norr om vägen. Ingen inventering har gjorts inför
försäljningen.

Övrig mark
Övrig mark utgörs av tomtmark, ca 1500 kvm samt
hårdgjorda planer och väg framför bostad och garage.

Jakt
Småviltsjakt på egen mark.
Möjlighet att jaga älg via gemensamt jaktlag med markägare
i området.

11LUGNET



12 LUGNET



13LUGNET



14 LUGNET



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
Tel: 0585-262 00 • Internet: www.varhulta.com • E-post: Värhulta AB <info@varhulta.com>


