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10 900 000 kr



Kumla Glippsta

Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en
allroundgård med bra byggelse, prima åker i
vackert böljande slättlanskap i mellersta
Närke, väster om Kumla.

Glippsta är beläget i ett mycket naturskönt område i
mellersta Närke, där slättlandet och skogarna möter upp.

Fastigheten omfattar cirka 58
ha totalt varav åker utgör cirka 41-42 ha.

Glippsta 7:1 bjuder en väl tillvaratagen byggnation i gammal
stil trots att flera byggnader helrenoverats eller byggts på
2000-talet.

Glippstas närhet till Örebro 20 min, 10 minuter väster om
Kumla, 15 minuter norr om Hallsberg, ger goda
möjligheter att nyttja gårdens många och olika förtjänster i
form boende med företagande, lager, butik, turism, häst
eller jordbruksverksamhet.

500 meter till förskola och skola årskurs 1-5.

Fastigheten marknadsförs under oktober månad. Visning
sker efter överenskommelse.

Första visning, lördagen den 28 oktober efter anmälan.

Tillträde efter överenskommelse, företrädesvis under
2017.
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Beläget
Gården är belägen väster om Kumla, strax syd/väst om
Hardemo kyrka i Närke, längs väg 532 mellan Skyberga
och Brändåsen. Adress Glippsta 213, 692 93 Kumla.

AREAL
Total areal enligt fastighetsboken uppgår till 58, 20 ha.

Åker
Åkermarken uppgår till cirka 41-42 ha. Omkring
gårdskärnan väl samlad areal med mycket välarronderade
skiften. Ett par mindre åkerskiften finns i anslutning till, den
i förhållande till gårdskärnan i väster belägna,
skogsmarken.
Jordarter varierar från mellanlera till sand och mulljord,
detta beroende på höjdskillnaderna inom fastigheten.
Gården sträcker sig från en ås i öster till en mosse i väster.

Stödrätter/EU-avtal etc.
Bidragsrätter är sökta på arealen. Vid försäljning följer
dessa bidragsrätter till ny ägare utan vederlag utöver
köpeskillingen. För dagen är dessa dock nyttjade av
arrendatorn.

Skog
År 2017 gjordes en taxering av skogsmarkens innehåll.
Innehåll och fördelning enligt denna taxering bifogas.
Enligt ägaren till fastigheten har ingen stor avverkning
gjorts sedan dess. Skogen är välskött och har goda
drivningsförhållanden.
10.4 ha utgörs av produktiv skogsmark. 5.8 är impediment.
Innehållet har inventerats inför försäljningen.
Uppskattade volymer uppgår till cirka 1.636 m3sk eller 157
m3sk/ha. Medelboniteten beräknad till 8.1
m3sk/ha/år. Trädslagsfördelning, tall 44 %, gran 26 %,
björk19%, asp 10 % samt ek1%.
En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av
skogens volym, ålder träslagsfördelning m.m. och grundar
sig således inte på någon exakt mätningsmetod. Det åligger
köparen att själv, eller med konsult, kontrollera
skogstillståndet
på fastigheten.

Jakt
Jakten är fri för ny ägare.

Övrig mark
Tomtmark med vacker och uppvuxen trädgård med frukt
och parkträd.
Hårdgjorda planer runt ekonomibyggnaderna samt
inomgårdsvägar.

BOSTADS-BYGGNADER
Gården har en omfattande, god och ändamålsenlig
byggnation.

Bostadsbyggnad
Bostaden är uppförd i 1 ½ plan med källare, under 1900-
talets första del. Timrad stomme klädd med träfasad,
taket belagt med betongtegel. Veranda och balkong mot
öster. Stort soldäck mot väster. I söder inklätt trapphus.
Nya kopplade fönster med spröjs. Vattenburen värme från
panncentral med vedpanna/vedförråd och ack.tankar i
sidobyggnad.

Nedre våningen har stort kök med fransk ek inredning,
moderna maskiner, infälld belysning, spiskåpa,
fungerande vedspis, klinkersbelagt golv med golvvärme
samt utgång till altan och till groventré.
Vidare finns tre rum, bland annat ett med en mycket
vacker kakelugn. Framtagna trägolv i flera rum.
Hall med klinkersgolv, wc-rum med dusch, kakelsatta
väggar och klinkersbelagt golv. Såväl kök som hall och
wc har golvvärme.

Övervåningen innehåller tre sovrum samt stort
klädvårdsrum med tvättmaskin och torktumlare samt wc
och
tvättställ samt badkar.

Källaren innehåller, f.d. pannrum, ett antal förråd. Här finns
även reningsverk för vatten.

Huset har genomgått en helrenovering de senaste åren.
Standard och utrustning är mycket hög.

Centraldammsugare installerad. Boarean överstiger 240
kvm.

Kontorsflygel
Uppförd under 2010-talet helt efter gammal modell med
lanterintak. Förlaga den så kallade ”Sörbystugan” från
Mosås Örebro, som idag finns på Skansen.
Huset vilar på gjuten platta. Trästomme, tak av lertegel.
Kopplade fönster. Golvvärme. Cirka 140 kvm boarea.
För närvarnade används huset som kontor, det kan lika väl
användas som bostad. Det innehåller, hall med ingång
från norr. Klinkersbelagt golv. Invid hallen, wc med dusch.
Klinkers och kakelklätt. Kök med sedvanlig
utrustning, klinkersgolv. Två kontorsrum med trägolv,
varav ett med Bergslagskamin. Ett stort rum mot öster.
Övervåning med allrum/TV – rum och ett sovrum.
Huset har invändigt material som påminner om
Sörbystugan, med bland annat grovhuggna liggande paneler,
bröstpaneler, trä i tak och vackra murverk.
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EKONOMIBYGGNADER
Magasinsflygel
Magasinsflygel i timmer, uppförd i två plan med förråd och
garage i den nedre delen samt förråd i övre plan.

Lagerhall 1
Uppförd på 2010-talet. Gjutet golv, helisolerad,
trästomme, utvändigt klätt med träpanel, taket belagt med
plåt.
Invändigt är väggarna klädda med gips och taket med vit
plåt. Huset mäter invändigt 15 x 35 meter, det är delat
med en lastningssluss på 7 x 15 m. Rullportar mellan
slussen och lagret, liksom från lagret till lagerhallen invid.
Bra belysning, rikligt med el och fiber indraget. Golvvärme
i hela huset. I lastningsslussen även airotemper.

Lagerhall 2
Hall med gjutet golv, fribärande takstolar i stål 12 x 24,
takfotshöjd 4,6. Dolda rullportar mot norr.
Huset är isolerat i tak och vägg. Värme via airotemper.

Garage och pannrum
Invid denna byggnad en lågbyggd länga med pannrum,
vedbod, garagedel. Tillsammans strax under 200 kvm.

Förråd/ hönshus
Trähus med eternittak. Inrett för höns. Idag nyttjas som
förråd.

VA och värme
Vatten från grävd brunn. Värme via panna för ved med
6.000 liter ackumulatortank. Pannrummet är inrymt i
separat byggnad. Kulvert till bostaden och övriga
byggnader. Avlopp till godkänd trekammarbrunn med
infiltrationsbädd, från bostaden och södra flygeln.

Allmänt
Fastigheten har ett mycket trevligt läge såväl i landskapet
som i förhållande till arbetsintensiva orter.
Välbyggt och renoverat bostadshus. Alla möjligheter för
olika företagsformer, från uthyrning till egen
verksamhet.

Fastighetsreglering
Säljarnas som är ägare till en invidliggande bostadsfastighet,
önskar till den överföra cirka 4,3 ha åkermark,
på öster sida om landsvägen. Detta kan ske först sedan en
fastighetsaffär gjorts, men anledning av
Lantmäterimyndighetens stora arbetsbelastning, vilket
leder till långa liggtider, för närvarande över ett år.
I nedanstående pris ingår inte denna areal.

EKONOMI, MM
Begärt pris
Pris 10 900 000 kr.

Taxeringsvärde
Senast angivna taxerings värde uppgår till 4.716.000 kr,
varav bostad och tomt 741.000 kr.
Ekonomibyggnader 504.000 kr, åker 2.705.000 kr samt
skog och imp. 766.000 kr
I angivet taxvärde saknas flera nyuppförda byggnader,
varför värdet är missvisande. En ny taxering bör göras.
Typkod 120

Servitut, GA, pantbrev
Servitut finns för kraftledningar och tele. Fiber finns
installerat. Såväl enskild som samfällda väg, Glippsta S:1
och S:2. Vissa kostnader följer årligen för de samfällda
vägarna.

Del i gemensam grusgrop och i ett soldattorp. Torpet är
rivet sedan länge.

Del i Kumla och Hardemo Häradsallmänningar med årlig
utdelning.

Åkermarken utarrenderad med en årlig intäkt på 95.000 kr
+ moms. Avtalet är 5 årigt och arrendatorn arrenderar
gärna vidare.

Pantbrev kommer att kunna följa, nivå ej fastställd då de
för närvarande är samintecknade.
Fastigheten ligger inom så kallat ”samrådsområde”
Drumlinområde.

Se utdrag ur fastighetsregistret.

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

Registerbeteckning
Kumla Glippsta 7:1 i Hardemo församling.

Nuvarande Ägare
Helena Born Glippsta 213, 692 93 Kumla.

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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Kontorsflygel
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ÖVRIG INFORMATION
Undersökningsplikt
Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten
och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång,
planbestämmelser, sotarprotokoll etc. 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. Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan
således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för
att underlätta köparens egna undersökningar.

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.

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 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.

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
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