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Allmänt
Välskött gård belägen ca 8 km öster Vissefjärda samhälle. Gårdscentrum ligger vackert på en höjd inne i byn
med tillhörande mangårdsbyggnad, gårdshus med lägenhet, och ekonomibyggnader. Användbara byggnader
i väl underhållet skick. Markerna fördelar sig över fyra skiften och uppgår till ca 68,9 ha. Huvuddelen är
skogsmark med mindre inslag av impediment och inägomark.
Förlångsö är en levande by med mycket god gemenskap mellan grannar. Flera yngre barnfamiljer finns i byn
och ofta träffas man någonstans i byn för umgänge.
Närmaste samhälle med skola, service och vacker golfbana är Vissefjärda. Från Vissefjärda kan man enkelt ta
sig via järnväg till större orter.
Byggnader
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Mangårdsbyggnad
Byggnad med plats för stor familj i två hela plan samt inredd vindsvåning. Källare finns under del av
byggnaden med plats för förvaring. Taxerad boyta uppgår till 110 kvm samt tillbyggnadsyta 15 kvm. Huset
genomgick omfattande totalrenovering 1987-88, allt från grund till tak. Efter det har kontinuerligt underhåll
gjorts. Mangårdsbyggnaden står på torpargrund/platta på mark och stomme av liggande timmer. Väggarna
har stående träpanel och är tilläggsisolerade. Taket har betongpannor. Fönster är kopplade tvåglas samt
enstaka treglas isolerfönster. Larm finns installerat på fastigheten och detta kommer att följa fastigheten på
tillträdesdagen. Det samma gäller robotgräsklippare.
Uppvärmning genom vattenburet värmesystem kopplat till bergvärmepump från 2016. Dessutom finns
eldstäder i kök och allrum. Enskilt vatten med grävd vattenbrunn. Avlopp till trekammarbrunn och
infiltration. Fiber finns installerat i huset.
Markplan fördelar sig på entré/hall, allrum, kök, groventré,
tvättrum och wc/bad/dusch. Från entrén/hall når vi
allrum med trägolv och en mysig öppen eldstad. Vidare in i
huset kommer vi till ett stort lantkök. Här finns gott om
utrymme för matlagning, umgänge och stor bänkyta. Något
som ger köket det där extra är en järnspis i mycket fint
skick. Från köket tar vi oss ut vid husets gavel där altanen
finns i sydligt läge. Altanen har fått helt nytt golv. Tillbaka
till köket når vi även husets baksida där groventré och
våtutrymmen finns. Tvättstugan är väl tilltagen med både
bänkyta och flera skåp. Det andra våtutrymmet utgörs av
wc/dusch och badkar. Båda våtutrymmena och groventrén
har vattenburen golvvärme.
Övre plan fördelar sig på hall, två stora sovrum och wc. Ett av sovrummen är förberett för att kunna dela av
till två sovrum om man vill. Från hallen finns utgång till balkong samt trapp upp till översta vind som är
inredd för boende. Våningen är öppen från gavel till gavel med plats för både sovdel och umgängesyta. En
inbyggd garderob finns också.

Gårdshus
Strax intill mangårdsbyggnaden finns ett gårdshus med en lägenhet i två plan. Huset har en taxerad boarea
om 90 kvm. Bostaden är byggd på torpargrund med stomme av liggande timmer. Utvändigt har väggarna
stående träpanel och taket har betongpannor. Huset är tilläggsisolerat. Fönster är kopplade tvåglas. Huset är
för närvarande uthyrt med kallhyra om 4 000 kr/mån.
Uppvärmning med värmepump luft/luft, vedeldad kamin och direktverkande el. Även vedeldad köksspis
finns. Avlopp är egen trekammarbrunn med infiltration. Vatten tas från samma brunn som
mangårdsbyggnaden. Fiber finns installerat i huset.
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Markplan fördelar sig på entré/hall, allrum, kök, wc/tvätt och groventré.
Övre plan rymmer hall med utgång till balkong, wc/bad och två sovrum.

Lada
Förrådsbyggnad byggt i träkonstruktion delvis med liggande timmer. Renovering har nyligen gjorts med
stående träpanel mm. Tak av plåt och golv delvis träplank/grus.

Snickarbod
Mindre byggnad i träkonstruktion med liggande timmer, tak av betongpannor och plankgolv.
Garage
Mindre garagebyggnad med murade väggar, gjutet golv och tak av eternit.
Bod
Förrådsbyggnad/garage byggt i träkonstruktion. Väggarna har stående träpanel och tak av betongpannor.
Golvet är delvis grus/sten.
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Verkstad/loge
Ekonomibyggnad med stomme i trä, stående träpanel, tak av betongpannor och gjutet golv. Renovering och
upprustning gjordes 1998. Byggnaden rymmer verkstad, förråd och loge. Verkstaden är isolerad och gipsad
samt ventilerad för att klara svetsjobb. Även ett förrådsutrymme är isolerat. Dessa utrymmen värms med
värmepump luft/luft. Byggnadens övre plan är ombyggt till två plan, så väl anpassat för att klara förvaring
upp till nock i del av bygganden. Mindre del av byggnaden har källare med gjutet valv.

Grillstuga
På en höjd söder om gårdscentrumet finns grillstuga med tillhörande utedass. Platsen ligger mycket vackert
omgiven av betesmark och lövskog. Grillstugan tillhör jaktlaget i byn och följer ej fastigheten. För närvarande
används grillstugan som jaktlagets samlingspunkt men även markägaren och byns invånare ges möjlighet att
använda den. Vill man som markägare inte att jaktlaget skall använda detta som samlingspunkt eller om
jaktlaget vill så kan denna flyttas till annan plats.
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Arealuppgifter
(enligt skogsbruksplan)
Skogsmark

63,9

Inägomark

1,1 ha

Impediment

2,2 ha

Övrig areal

1,7 ha

Total landareal

68,9 ha

Viss avvikelse finns mellan lantmäteriets areal,
taxerad areal och areal enligt skogsbruksplanen.
Natur och kulturvärden
Ett område med sumpmark är registrerat på fastigheten. Området ligger i och i anslutning till avd. 46 och
47. Kulturlämningar i form av odlingsrösen och stenmurar finns på flera ställen på fastigheten. (Källa:
Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet).
Skog
Fastigheten har en skogsbruksplan som är upprättad av Södra i december 2020. Produktiva skogsmarken
uppgår enligt skogsbruksplan till 63,9 ha med uppskattat virkesförråd om ca 5 600 m³sk. Boniteten uppgår
till 8,4 m³sk/ha och år. Sedan skogsbruksplanen upprättades har avd. 41 söder om vägen
föryngringsavverkats och planterats. Även avd. 3, 19 och 21 har planterats. Avd. 42 kommer att planteras
under kommande höst/vår av säljaren och bekostas av säljaren. Röjning har gjorts i avd. 27 och del av 29
och 31. Sedan skogsbruksplanen upprättades har två tillväxtsäsonger passerat vilket motsvarar en
uppskattad tillväxt om ca 536 m³sk. Beaktat gjord avverkning och tillväxt beräknas det idag finnas en
skogsvolym om ca. 6 100 m³sk. En grothög finns vid avd. 1. Grothögen och inkomsten från denna tillhör
säljaren.

Inägomark
Betesmarken ligger samlat söder om gårdscentrumet och uppgår till ca 1,1 ha. Stödrätter följer ej
fastigheten. Marken är muntligen upplåten och kan brukas av ny ägare tidigast 2023-01-01.

6

Jakt
Jakträtten är muntligen upplåten till och med 2023-06-30. Idag ingår fastigheten i ett större älgjaktlag.
Förekommande vilt är älg, rådjur, vildsvin m.fl. Marken är idag registrerad i Vissefjärda älgskötselområde.
Samfällighet
Fastigheten har andel i Emmaboda Förlångsö S:1 som avser väg.
Inteckningar
Pantbrev om 2 200 000 kr finns uttagna i fastigheten. Pantbreven följer fastigheten vid ett lagfaret köp.
Taxeringsvärde
(2020)
Tomt

67 000 kr

Tomt

27 000 kr

Bostadsbyggnad

415 000 kr

Bostadsbyggnad

199 000 kr

Ekonomibyggnader

21 000 kr

Betesmark

144 000 kr

Skog

4 702 000 kr

Skogsimpediment

5 000 kr

Total

5 580 000 kr

Ägare
Elisabeth och Jörgen Hammare.
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.
Mangårdsbyggnaden kommer på tillträdesdagen att vara tömd från lösöre och flyttstädad.
Ekonomibyggnaderna kommer att grovstädas och enstaka lösöre kommer att lämnas.
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 med 30 % av publiceringsavgiften.
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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.
Betalningsvillkor
Köparen skall erlägga handpenning med 10 % av köpeskillingen vid kontraktets undertecknande.
Resterande köpeskilling erlägges på tillträdesdagen.
Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.
Visning
Visning sker 17/9 och 19/9, 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.

Försäljningssätt
Fastigheten säljs genom skriftlig budgivning. Pris 7 400 000 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.
Bud kan lämnas på fastigheten i sin helhet eller skiftesvis. Även bud på avd. 13, 14 och 15 går bra att lämna.
En förutsättning är dock att det finns köpare till samtliga delar av fastigheten. För mer info kontakta
ansvarig mäklare.
Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt.
Anbudstid
Skriftligt bud märkt ”Förlångsö” skall ha inkommit senast 2022-09-29. Skicka budblanketten till
gustav@gardsmaklare.se eller Gård & Skog, Grönvägen 2 D, 382 40 Nybro.
Energideklaration
Byggnadsbesiktning och energideklaration kommer att utföras. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för att
ta del av dessa.
Fastighetsbildning
Fastighetsbildningskostnader alternativt lagfartskostnader står köparen för.

8

Driftskostnader
Kontakta ansvarig mäklare för hjälp med boendekostnadskalkyl och driftskostnader.
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 Emmaboda Förlångsö 1:12
Anbud

Ort och datum

Underskrift

Budet skall vara Gård & Skog tillhanda senast 2022-09-29. Blanketten skickas till gustav@gardsmaklare.se
eller Gård & Skog, 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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