
SILVERVIKSVÄGEN

3 500 000 kr



Välkommen till
Silverviksvägen, Stora Forsa!
Två högt belägna, sjönära naturtomter varav den ena bebyggd med bostad/
fritidshus, och garage. Mycket vackert läge intill Vättern med uteplats och balkong
mot sjön.
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FASTIGHETEN
Beskrivning
Friliggande villa, Askersund Stora Forsa 3:29 och 3:30.
Adress Silverviksvägen 18, 591 99 Motala. Belägen i
Askersund kommun, Askersund-Hammar församling.
Skattesats 34,83.

Tomt
Högt belägna naturtomter varav Stora Forsa 3:30 på 1196
kvm är obebyggd. Belägen strax söder om och något högre
än Stora Forsa 3:29 på 1720 kvm.
Den senare bebyggd.

Terrasserad tomt, med utsikt över Silverviken och ut över
Vättern. Sista fastigheterna på vägen, vilket bjuder lugnt
och ostört läge.
Gångväg till båtbryggan och badplats.

Vatten och avlopp
Vatten: Enskilt vatten från borrad brunn 120 m. Sjövatten
ledning finns som komplement.
Avlopp: Enskilt avlopp från WC till sluten septitank.
Gråvatten till separat brunn o stenkista.

BYGGNAD
Byggnadstyp: 1 ½ plan. Byggår: 1967. Renoveringar: Flyttad
timmerstommer, före detta magasin. Uppfört och
färdigställt i slutet av 1960-talet.
Kontinuerligt underhållet och mycket väl i ordning, såväl
utvändigt som invändigt.
Se PM, för gjorda renoveringar och förutseende åtgärder.

Hela fastigheten, skall anses som väl byggd och noggrant
underhållen.

Storlek
Boarea ca 108 m². Areauppgifter enligt
taxeringsinformationen. Allrum, hallar och tre sovrum.
Kök och hygienutrymmen.

Byggnadssätt
Undergrund: Berg. Grundmur: Murar till berg.
Grund: Torpargrund. Stomme: Timmer och trä.
Bjälklag: Trä och norr om köket, gjutet golv.
Fasad: Brädfodrad. Takbeklädnad: Tegeltak.
Utv plåtarbeten: Lackad plåt. Hängrännor: Lackad plåt.
Fönster: 2-glasfönster med spröjs. Ventilation: Självdrag.
Murstock: Murad murstock.
Övrigt: Bra elinstallation med jordfelsbrytare.
Mot sjön, elskåp med åskledare.

INTERIÖR
Entrévåning
Från verandan i söder, hall med anknytning till allrum.
Klädutrymme under trappan till övervåningen.

Allrum med altan, mot väster och utsikt över Silverviken
och Vättern.
I allrummet finns Keddy insatskamin. Trägolv och okantade
plank på vägg. Trä i tak och blottade träbjälkar i tak.

Mot öster, kök med spis, fläkt, kyl och frys. Plastmatta på
golv.

Invid köket, skafferi och förråd. Duschrum och handfat.
Vidare norrut, köksentré.
Wc-rum med handfat. Våtvägg och plastmatta. Här är
också vattenanläggning för fastigheten inrymd.

Övre plan
Från allrummet på nedre våningen via trappan, når man
ovanvåningens hall.
Från hallen, utgång mot balkong mot väster och utsikt över
Vättern.

På övervåningen finns tre sovrum, två mindre och ett
större. Det senare i österläge. Garderober och
klädkammare.

I huvudsak heltäckande mattor på övre våningen. Under
dessa massiva trägolv.

UTRYMMEN
Uteplats
Uteplats 1: Delvid inglasad altan, läge väster.
Uteplats 2: Balkong, läge väster.

Bilplats
Garage om ca 24 m², i förrådsstorlek.

Gjuten platta. Trästomme, brädfodrad. Ej isolerad. El
indraget. Sommarvatten finns utvändigt.

UPPVÄRMNING OCH EL
Uppvärmningssystem
Keddy vedkamin. Luftvärmepump, telefonstyrd.
Direktverkande elradiatorer.

TV OCH INTERNET
Tv
TV-antenn. Telefonlinje.
Samverkan inom området för fiberinstallation. Fastigheten
har lagt in ansökan.
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SERVITUT, PLANBESTÄMMELSER M M
Servitut: Rättigheter-förmån: Till Forsanäsets samfällighet,
föreligger även förmånen att inom visst område fiska
kräftor i Vättern. Separat bilaga efterfrågas.

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Nyttjanderätt Område

Gemensamhetsanläggning: Askersund Stora Forsa GA:2.
Del i Forsanäsets samfällighetsförening.
Delad skötsel av vägar och områden inom området. Årlig
kostnad.

Planbestämmelser: Byggnadsplan (1968-11-21).

OMRÅDET
Vägbeskrivning
Riksväg 50 mellan Askersund och Motala, i höjd med
Bäckadalen och Stora Forsa näset, tag av och följ vägen
mot Forsanäset. (inte Silvernäset)
Åk hela distansen genom området, till Silverviksvägen, håll
höger och följ vägen. Sista huset på vägen.

ÖVRIGT
Säljarens upplysning om fastigheten.

Vind:
I början av 1970-talet upptäcktes påväxt på vissa delar av
takkonstruktionen vid inspektion av vinden. Detta hade
orsakats av att ventilerna i husets gavlar var för små samt
att takfoten var utförd helt tät, alltså så att ingen luftning
skedde via takfoten. För att rätta till detta sattes större
ventiler in i gavlarna, samt att takfoten byggdes om så att
luftning nu kan ske där. Dessutom kompletterades vinden
med masonitskivor mellan vindsisoleringen och yttertaket
som säkerställer att luftningen kan ske kontinuerligt.
Därefter har årliga kontroller gjorts genom inspektion av
vinden, vid vilka det har kunnat konstateras att det är en
torr miljö och att ingen ny påväxt finns.

Grund:
I samband med inspektion av vinden (se ovan)
inspekterades också grunden. Då upptäcktes det att under
köket, var avståndet mellan golvreglar och marken litet, så
att golvreglarna låg nära marken. Då detta kändes som en
tveksam konstruktion utfördes utgrävning av grunden
under köket och utbyte av erforderliga golvreglar under
aktuell del av huset. I samband med detta kompletterades
också golvet med mer isolering. Fler och större ventiler
för bättre ventilation installerades. I och med dessa
åtgärder blev utrymmet också lättare att inspektera.
Torpargrunden har årligen inspekterats.

Dränering:
I samband med förbättringarna av grunden (se ovan)
utfördes också ny dränering runt/vid husets östra gavel
(utanför köket). Via denna dränering leds vattnet bort från
huset, och ca 15-20 meter ned i slänten på husets södra
sida.
På husets norra sida (baksidan) lades också ny dränering,
som mynnar ut i slänten som är ned mot sjön.

Elinstallationer:
Under slutet av 1990-talet kompletterades den elektriska
anläggningen med jordfelsbrytare, och i samband med det
byttes husets säkringar ut till automatsäkringar. Vid samma
tidpunkt installerades också en åskledare till
anläggningen.

Kommentarer gällande brygga och båtplats:

Till fastigheten St Forsa 3:29 finns brygga med tillhörande
båtplats (se foto). Det fanns en muntlig överenskommelse
mellan den tidigare ägaren av St Forsa 3:29 och nuvarande
ägaren av Stora Forsa 3:27 om att ägaren till Stora Forsa
3:27 får använda norra sidan av bryggan som båtplats.
Denna uppgörelse har nuvarande ägare låtit fortskrida.
Överenskommelsen upphör att gälla vid ägarbyte av
endera fastigheten. Den mindre brygga som idag finns och
används av ägaren till Stora Forsa 3:27 är ej registrerad
hos samfällighetsföreningen. Till fastigheten Stora Forsa
3:27 finns brygga i annan del av Silverviken
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EKONOMI OCH DRIFT
Ekonomi
Begärt pris
3.500.000 kr

Taxeringsvärdet är 1 414 000 kr (fastställt avseende år
2015) varav byggnadsvärde 506 000 kr.
Typkod 220. Värdeår: 1967.
Till detta taxeringsvärde tillkommer Stora Forsa 3:30,
typkod 210, obebyggd tomt på 708.000 kr.

Pantbrev
Det finns 1 st pantbrev uttagna om sammanlagt 15 000 kr.

Driftkostnad
Driftkostnaden är ca 18 140 kr/år och fördelas enligt
följande: hushållsström 2 850 kr, sotning 150 kr, försäkring
3 800 kr, renhållning 1 390 kr, uppvärmning 6 650 kr,
vatten/avlopp 1 800 kr, samfällighet 1 500 kr. Sophämtning
mellan 15/4 och 15/10. Sotning 1 gång vart tredje år.
Tömning septiktank, 2 gånger per år.

Nuvarande Ägare
Ann-Charlotte Andersson
Stefan Forsberg

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

Erbjudande om boendekalkyl
Om du önskar få en skriftlig beräkning av
boendekostnaderna – en boendekostnadskalkyl – ta
kontakt med ansvarig mäklare.
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ÖVRIG INFORMATION
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 Värhulta
AB.

Undersökningsplikt
Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten
och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, 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.

Fakta om budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, inom viss tid efter visningen, kan budgivning
vara tillämplig för att utse köparen. Uppdragsgivaren som äger fri prövningsrätt att utse
köpare och pris, avgör om en budgivning skall tillämpas, för att utse en köpare.
Intressenter informeras om frågan uppkommer.
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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>


