SKOGSGÅRD SÄVSJÖ

KALMAR SÄVSJÖ 1:2, 1:24 & 1:31

Allmänt
Mycket trevlig skogsgård belägen mellan Vissefjärda och Påryd. Fastigheten består av ett större skifte samt
två mindre utskiften. Ett av skiftena är bebyggt med vacker mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader i äldre
stil. Byggnaderna ligger vackert utmed en slingrande väg omgivna av åkrar och ängar. Skogsmarken uppgår
till 117, 4 ha och inägomarken till 3,9 ha.
Byggnader
Till fastigheten hör mangårdsbyggnad, ladugård samt några mindre ekonomibyggnader.

Bostadshus
Huset är byggt i 2 plan samt kallvind och mindre källare. Taxerad boarea uppgår till 85 m² och biarea 85 m².
Huset byggdes någon gång i mitten på 1800-talet. Senast någon större renovering gjordes var 1949.
Byggnaden är byggd på torpargrund och en mindre del har källare. Huset har stomme av liggande timmer
och fasad av stående träpanel. Ny panel på husets framsida. Tak av betongpannor och fönster är kopplade
tvåglas. En mycket vacker glasveranda klär husets framsida.
Uppvärmning sker med direktverkande el. Vatten och avlopp är enskilt, vatten tas från grävd brunn och
avlopp har godkänd infiltration.
Markplanet fördelar sig på finentré/hall, sal, kök, skafferi, 2 mindre vardagsrum, groventré och
badrum/tvätt. Övre plan fördelar sig på hall, sal, sovrum och kallvind. Ytskikt och standard är genomgående i
äldre stil. En fin kakelugn och järnkamin finns i två av rummen, dock ej eldningsbara för tillfället. Köket har
en vedeldad järnspis som är godkänd för eldning. Mangårdsbyggnaden har stor potential med stora ytor och
gamla detaljer.
Stuga
Strax intill mangårdsbyggnaden finns en mindre ekonomibyggnad byggd i liggande timmer och tak i plåt.
Golv av plank som delvis är dåligt. Byggnaden har källare med murade väggar. Golvet är delvis
gjutet/jordgolv i källaren.
Ladugård/loge
Byggnad med stomme av liggande timmer och tak av plåt. Golvet är delvis gjutet/grus/plank. Byggnaden
rymmer ladugårdsdel, loge och förråd. Del av byggnaden har en fin fot i natursten.
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Hönshus
Nära ladugården finns en mindre byggnad byggd i träkonstruktion och gjutet golv. Byggnaden är i
rivningsskick.
Garage
Ett mindre bilgarage finns i anslutning till ladugårdsplanen. Byggnaden är byggd i träkonstruktion. Tak av
betongpannor och jordgolv.

Inägomark
Inägomarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 3,9 ha. Större delen av inägomarken utgör bete och ligger
bakom ladugårdsbyggnaden. Inägomarken är muntligen utarrenderad. Marken kan brukas av ny ägare från
och med 2022-12-31. Stödrätter följer fastigheten.
Skog
Fastigheten har en skogsbruksplan upprättad i februari 2018 av Södra. Planen har sedan räknats upp i
skogsbruksplaneprogram med tre års tillväxt (t.o.m. februari 2021) och uppdaterats med utförda åtgärder.
Under våren 2022 har 73 m³fub stormskadad skog upparbetats. Tillväxten för 2021 tillkommer med 512
m³sk så totalt idag beräknas det finnas ca 16 100 m³sk. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken
117,4 ha med en bonitet på 8,4 m³sk/ha och år. Fastigheten domineras av barrträd främst av gran. Enligt
skogsbruksplanen finns idag ca 10 ha mark klassad som K1. Nya ägare ansvarar för att detta återbeskogas.
Grot ligger kvar på en del av hyggena. Utkörning samt inkomsten från denna följer fastigheten till köparen.
Markerna är beväxta med skog i samtliga åldersklasser upp till ca. 100 år. Flera röjningar har nyligen röjts
och en hög tillväxt kommande år kan förväntas. Andelen S2-skog uppgår enligt plan till 28 ha med ett
virkesförråd om ca 8 900 m³sk.
Arealuppgifter
(enligt skogsbruksplan)
Skogsmark

117,4 ha

Inägomark

3,9 ha

Övrig mark

2,8 ha

Total

124,1 ha

Fastigheten Sävsjö 1:31 är inte med i skogsbruksplanen. Arealen för denna uppgår till ca 0,5 ha.
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Natur och kulturvärden
Det finns inga naturvärden registrerade på fastigheten. Flera kultur och fornlämningar finns registrerade
på fastigheten, se skogsbruksplan. (Källa Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet).
Jakt
Jakträtten är tillgänglig för ny ägare från och med 2022-06-30. Idag ingår älgjakten i ett större jaktlag som
ingår i älgskötselområde.
Samfälligheter
Fastigheten har andel i båtsmansplan om 1234 m².
Väg
Byvägen sköts av en vägförening. Avgift tas ut vid större vägreparationer. Moms debiteras årligen för
näringsidkare.
Inteckningar
Totalt finns pantbrev uttagna om 195 000 kr. Pantbreven följer fastigheten vid ett lagfaret köp.
Taxeringsvärde
(2020)
Tomt

134 000 kr

Bostadsbyggnad

338 000 kr

Ekonomibyggnader

63 000 kr

Skogsmark

12 300 000 kr

Skogsimpediment

19 000 kr

Åkermark

221 000 kr

Betesmark

219 000 kr

Total

13 294 000 kr

Ägare
Ingrid Wahlberg, Birgit Adolfsson och Ullabritt Veldin.
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Besiktning
Fastigheten förvärvas i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och köparen måste därför
göra en grundlig undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att
upptäcka kan säljaren inte göras ansvarig. Köparen har på egen hand, eller genom sakkunnig möjlighet att
före köpet undersöka fastigheten för att skaffa sig kännedom om det skick den befinner sig i.
Säljaren kommer att friskriva sig för fel och brister i fastigheten i kommande köpekontrakt.
Det kommer att lämnas en del lösöre kvar i byggnaderna. Ved som finns i vedboden kommer att plockas
bort innan tillträdet. Ytterligare städning kommer ej att utföras.
Denna beskrivning grundar sig på information från ägaren samt myndigheter och offentliga register. Vissa
uppgifter är endast ungefärliga. Förändringar kan ske under budtiden. För att vara uppdaterad kontakta
gärna ansvarig fastighetsmäklare vid budtidens utgång. Fastighetsbeskrivningen kan ej ligga till grund för
talan enligt JB. Gård & Skog ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet
Service HNS AB, ersättning lämnas indirekt med 30 % av publiceringsavgiften.
Skogsbruksplanen är upprättad för att underlätta köparens besiktning av fastigheten. Säljaren lämnar inga
garantier för angivna uppgifter i skogsbruksplanen. Köparen är själv skyldig att kontrollera skogen och
dess egenskaper och kan inte efter köpet göra anspråk mot säljaren p.g.a. fel i skogsbruksplanen.
Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd kan komma att krävas för privatperson och för juridisk person krävs det alltid.
Lantmäteriförrättning
Fastigheterna berörs av en pågående lantmäteriförrättning om fastighetsbestämning. Överenskommelse har
skrivits med angränsande fastighetsägare och kostnaden för förrättningen kommer ej att belasta ägaren till
Sävsjö 1:2, 1:24 eller 1:31. Mer info lämnas ut från ansvarig fastighetsmäklare.
Betalningsvillkor
Köparen skall erlägga handpenning med 10 % av köpeskillingen vid kontraktets undertecknande.
Resterande köpeskilling erlägges på tillträdesdagen.
Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.
Visning
Visning sker 10/5, tid erhålles vid anmälan. Vid
visningen kommer i huvudsak byggnadsbeståndet
att visas. Markerna besiktigas främst på egen hand
och hänsyn tas till omgivningen. Önskas hjälp med
visning av markerna går det bra efter
överenskommelse med ansvarig mäklare.
Arealer
Viss avvikelse finns mellan taxerad areal, Lantmäteriets areal och arealen i skogsbruksplanen.
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Försäljningssätt
Fastigheten säljs genom skriftlig budgivning. Pris 13 000 000 kr eller högstbjudande. Efter budtidens
utgång har säljaren rätt att direkt acceptera något av buden eller att kalla de budgivare de önskar till en
efterföljande förhandling.
Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt.
Anbudstid
Skriftligt bud märkt ”Sävsjö” skall ha inkommit senast 2022-05-30. Skicka budblanketten till
gustav@gardsmaklare.se eller Gård & Skog, Grönvägen 2 D, 382 40 Nybro.
Energideklaration
Kommer ej utföras.
Fastighetsbildning
Eventuella fastighetsbildningskostnader eller lagfartskostnader betalas av köparen.
Kontaktpersoner
Ansvarig fastighetsmäklare
Gustav Holgersson. Fastighetsmäklare och Skogsmästare
0481-100 24, 072- 524 97 00, gustav@gardsmaklare.se
Uppgifter kan även lämnas av
Erik Holgersson, Fastighetsmäklare och Skogsingenjör
0481-100 23, 072- 524 87 00, erik@gardsmaklare.se
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, 801 82 Gävle
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BUDBLANKETT

Namn

Personnummer

Bostadsadress

Telefon hem, arbete och mobil

E-post

Finansiering, ange bankreferens

Följande bud lämnas härmed på fastigheten Kalmar Sävsjö 1:2, 1:24, 1:31
Anbud

Ort och datum

Underskrift

Budet skall vara Gård & Skog tillhanda senast 2022-05-30. Blanketten skickas till gustav@gardsmaklare.se
eller Grönvägen 2 D, 382 40 Nybro. Märk gärna kuvertet med fastighetens namn.
Det förutsätts att fastigheten har besiktigats och att finansieringen är klar innan bud lämnas. Du som
intressent bekräftar även att ni tagit del av aktuellt prospekt som utskick eller via internet.
Anbudsgivaren förbinder sig att erlägga en handpenning om 10 % av köpeskillingen vid undertecknande
av köpekontrakt.
Härmed upplyses anbudsgivaren om att lämnat bud inte är bindande av vare sig köpare eller säljare
förrän köpekontrakt är undertecknat. Budgivaren upplyses även om att detta bud kan komma att visas för
den slutliga köparen.
Övriga upplysningar:
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