Eslöv Åkarp 21:1, del av

Anngården, Marieholm
Häst/verksamhetsgård längst ut på egen alléklädd väg i utkanten av Marieholm. Stort och gediget
bostadshus om 275 kvm boarea med 10 rum och kök. Maskinhall om 680 kvm med isolerad
verkstad och stort stall med hästboxar samt utrymme för ytterligare djurhållning. Stora hårdgjorda
ytor och 2,5 ha mark tillhör fastigheten, varav 1,1 ha åker/hagmark. Trevlig utsikt över åker och
hagmarker från gården. Centralt läge i Skåne med 10 km till Eslöv, 20 km till Landskrona och ca 30
km till Lund. Det går att förvärva ytterligare 2 ha åkermark till fastigheten.

Pris: 5 800 000 kr eller högstbjudande

Skog och Lantbruk i Sverige AB, www.skogochlantbruk.se
Karl Olofsson, Slagtoftavägen 14, 242 31 Hörby
Telefon: 072 518 40 50, e-mail: karl.olofsson@skogochlantbruk.se

Eslöv Åkarp 21:1, del av

Eslöv Åkarp 21:1, del av

Om fastigheten
Typ: Häst/verksamhetsgård med
mark
Boningshus: 275 m²
Mark: 2,5 ha
Antal rum: 10
Pris: 5 800 000 Kr/hbj
Län: Skåne
Kommun: Eslöv

Visning
För visning kontakta
någon av nedanstående

Kontakt

Allmänt
Häst/verksamhetsgård längst ut på egen alléklädd väg i utkanten av
Marieholm. Stort och gediget bostadshus om 275 kvm boarea med 10 rum
och kök. Maskinhall om 680 kvm med isolerad verkstad och stort stall med
hästboxar samt utrymme för ytterligare djurhållning. Stora hårdgjorda
ytor och 2,5 ha mark tillhör fastigheten, varav 1,1 ha åker/hagmark.
Trevlig utsikt över åker och hagmarker från gården. Centralt läge i Skåne
med 10 km till Eslöv, 20 km till Landskrona och ca 30 km till Lund. Det går
att förvärva ytterligare 2 ha åkermark till fastigheten.

Karl Olofsson,
Fastighetsmäklare
Telefon 072-518 40 50

Vägbeskrivning:
Från Eslöv kör västerut mot Landskrona på väg 17. Passera rondellen utanför
Marieholm och tag nästa avfart mot Kävlinge. Strax efter är gården på höger sida.
Tag höger upp genom allén. Framme!
Adress: Anngården 241 71 Marieholm
X-koordinat: 619 32 60, Y-koordinat 383 370 (SWEREF 99)
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Marcus Johansson,
Fastighetsmäklare
Telefon 070-45 54 777

Eslöv Åkarp 21:1, del av

Bostadsbyggnad
Grunduppgifter
Bostadshus i 1,5 plan med källare (del av) från 1949.
10-rum och kök om 275 kvm boyta och 225 kvm biyta
enligt egen mätning. Fasad av tegel/trä och stomme
av dubbeltegel och mursten. Gjuten platta/valv på
båda våningsplan och tak av tegel. 2-och 2-glas
isolerfönster. Innertakhöjd ca 2,4 m.
Vatten från borrad (59 m) samt grävd brunn (båda är
inkopplade) och avlopp via trekammarbrunn med
infiltration (ca 20 år gammal). Uppvärmning via
luft/vattenvärmepump Danfoss. Bostaden är i behov
av renovering/uppfräschning samt dränering runt
huset.
Rumsbeskrivning, BV: två groventréer, kontor,
grovkök, kök, WC/dusch, två sovrum, tre
vardags/sällskapsrum, finentré, gästtoalett,
förvaringsutrymmen. OV: tre sovrum, större hall och
kallvind med möjlighet för fler rum. Källare med
tvättstuga, vattenpump-/hydrofor/vattenfilter,
värmepanna och förvaring.
Driftskostnader: Ca 22 500 kr elförbrukning, 7
000 kr försäkring, 2 600 kr soptömning, 1 200 kr
slamsugning. Totalt ca 33 300 kr. OBS siffrorna är
låga på grund av att ingen har bott regelbundet i
huset senaste året.
Övrig information.
El med jordfelsbrytare och automatsäkringar i
boningshuset. Fiber är inkopplat men installationen
är ej fakturerad. Köparen står för fiberinstallationen
(ca 20 000 kr).
Förskolor, låg- och mellanstadium, mataffär,
bensinmack, tågstation m.m. finns i Marieholm 1
km bort. Uteplats i syd.
Det finns ett besiktningsprotokoll från Anticimex.
Kontakta mäklaren för erhållande av protokollet.
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Ekonomibyggnader
Garage/förvaringsbyggnad
Byggnad om ca 85 kvm byggnadsarea med fasad av
tegel och tak av eternit. Gjutet golv. El och vatten.
Stallbyggnad
Byggnad om ca 750 kvm byggnadsarea. Från 50-talet
och utbyggnaden är uppförd i början på 90-talet.
Fasad av tegel/trä och tak av eternit. 5 hästboxar,
sadelkammare och plats för att göra fler boxar/lösdrift
med bra takhöjd. Gjutet golv. El, vatten och
ventilation.
Maskinhall
Byggnad om ca 640 kvm varav 95 kvm isolerad
verkstad. Uppförd i början på 90-talet. Fasad av plåt
och tak av sebonit. Gjuten platta. El och vatten.
Övrigt: Hårdgjorda ytor runtomkring alla byggnader
samt ca 1500 kvm hårdgjord öppen yta. Paddock
20*40m. Urinbrunn och gödselplatta på baksidan av
stallet.

Mark
Marken om totalt 2,5 ha består av tomt för hus,
ekonomibyggnader, paddock, hårdgjord yta samt 1,1
ha åkermark som är hästhagar, se bifogad karta. Det
går att förvärva ytterligare 2 ha åkermark i anslutning
till gården, pris 800 000 kr/ha.
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Fornlämningar
Det finns inga fornlämning eller objekt med naturvärden, nyckelbiotoper eller biotopskydd registrerade på
fastigheten. Se även Riksantikvarieämbetets hemsida, www.fmis.raa.se och Skogens pärlor på
Skogsstyrelsens hemsida, www.skogsstyrelsen.se.

Energibesiktning
Det finns ingen energibesiktning på fastigheten.

Lantmäteriförrättning/fastighetsbildning
Säljaren informerar om att försäljningen gäller del av Eslöv Åkarp 21:1 och att en ansökan om
avstyckning har skickats till Lantmäteriet januari 2022, förväntad förrättningstid ca 1 år. Detta innebär att
tillträde kan ske tidigast vintern 2022/2023. Säljaren står lantmäteriförrättningskostnaden, köparen
lagfartskostnaderna. Parterna ska vara beredda på att tåla de mindre justeringar av gränser etc. som kan
komma att utföras av ansvarig lantmätare för att upprätta en lämplig fastighetsbildning. Det finns möjlighet
att hyra fastigheten under kontraktstiden.

4

Eslöv Åkarp 21:1, del av

Rättsförhållanden
Fastighet
Fastighetsbeteckningen är Eslöv Åkarp 21:1 del av och fastigheten är belägen i Eslövs kommun, Reslöv
församling. Adressen är Anngården 241 71 Marieholm. Då fastigheten är under avstyckning finns inga
taxeringsvärden eller ägoslagarealer bestämda. Dessa uppgifter är alltså bedömda efter egen mätning och
efter avstämning mot de taxerade arealerna innan avstyckning.
Areal
Areal enligt egen mätning fördelat enligt följande:
Åkermark:
1,4 ha
Tomt/väg/övrig mark:
1,1 ha
Totalt
2,5 ha
Taxeringsvärde 2020
Eslöv Åkarp 21:1, preliminär typkod 120, lantbruksenhet bebyggd, proportionerat utifrån avstyckning och
därmed uppskattat:
Åkermark
342 000 kr
Småhusbyggnad:
1 166 000 kr
Småhusmark:
388 000 kr
Ekonomibyggnader
1 096 000 kr
Totalt
2 992 000 kr
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Penninginteckningar
Fastigheten överlåts fri från penninginteckningar.
Fastighetsägare
Jonatan Vilhelmsson.

Försäljningsförutsättningar
Fastigheten säljs till ett pris av 5 800 000 kr eller högstbjudande via öppen budgivning. Säljaren förbehåller
sig fri prövningsrätt samt rätten att under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till
intressenterna. Ett lämnat bud på fast egendom är inte bindande, utan blir detta först då både köpare och
säljare undertecknat köpehandling. ID-kontroll av köparen kommer att ske före köpehandlingens
undertecknande med hänvisning till ”Lag om åtgärder vid penningtvätt”. En dokumentation över budgivarna
och samtliga bud kommer att överlämnas till den som slutligen köper fastigheten.
Villkor
10 % av köpeskillingen erläggs på kontraktsdagen, resterande belopp på tillträdesdagen.
Undersökningsplikt/besiktning
Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om
dess skick. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult före köpet besiktiga fastigheten
och därigenom skaffa sig kännedom om dess skick. Uppgifterna i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats
för att informera köparen och underlätta dennes egen undersökning av fastigheten.
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Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul
där det betonas att de i PM lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt
ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot mäklaren om uppgifter i
PM avviker från verkliga förhållanden. Säljaren kommer att ta in en s k friskrivningsklausul mot dolda fel i
köpekontraktet.
Visningar
Visningstider läggs upp på Hemnet, bokning görs via mail eller telefon till nedanstående kontaktpersoner.
Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse, dock senast tio dagar efter lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.
Lantmäteriförrättningen väntas klar vintern 2022/2023.
Information om s k sidoverksamhet
Enligt fastighetsmäklarlagen ska registrerade fastighetsmäklare som i anslutning till sin
förmedlingsverksamhet, s k sidoverksamhet, redovisa detta skriftligen till säljare och köpare. För annonser på
Hemnet erhåller Skog & Lantbruk en indirekt annonsersättning om 50 % av annonspriset.
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Alla registrerade fastighetsmäklare lyder under lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism. Penningtvättslagen gör att mäklaren måste uppnå kännedom om sina kunder. Mäklaren har en
skyldighet att kontrollera uppdragsgivarens och köparens identitet samt ställa frågor om bl.a. syftet med
olika transaktioner och hur ett köp ska finansieras. Kundkännedom om köparen måste erhållas före
kontraktsskrivning.

Upplysningar/kontakt
Skog & Lantbruk
Marcus Johansson, reg fastighetsmäklare. E-mail marcus.johansson@skogochlantbruk.se
Karl Olofsson, jägmästare/reg fastighetsmäklare. E-mail karl.olofsson@skogochlantbruk.se
Adress: Slagtoftavägen 14, 242 31 Hörby, tfn: 070-455 47 77 (Marcus) 072-518 40 50 (Karl)
Hemsida: www.skogochlantbruk.se
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Interiör BV

Kök

Kök

Vardagsrum

Vardagsrum

Sovrum

Wc/dusch
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Fortsättning interiör BV/OV

Kontor

Gästtoa

Finentré

Sovrum OV

Sovrum med balkong OV

Sovrum OV
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Maskinhall
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Häststall / gammalt grisstall

 11

Eslöv Åkarp 21:1, del av

Välkomna!

Om Skog & Lantbruk
Skog & Lantbruk är ett rådgivningsföretag som arbetar med följande
tjänster inom jord och skog:
-

Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Marknads-/avkastnings-/intrångsvärderingar
Skatt/deklaration
Fastighetsbildning/lantmäterifrågor
Skogsbruksplaner
Skogsekonomisk rådgivning
Redovisning/bokslut/årsredovisning
Lönehantering

Välkommen att kontakta oss via www.skogochlantbruk.se eller via
ansvarig fastighetsmäklare i denna beskrivning för mer information.
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6193625

383195

383625

6192985

Skala 1:2500 (1 cm i kartan motsvarar 25 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM
Medgivande behövs för varje form av mångfaldigande, spridning, publicering eller återgivande av denna karta.

© Metria 2022-04-21

6199463

379350

387950

6186663

Skala 1:50000 (1 cm i kartan motsvarar 500 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM
Medgivande behövs för varje form av mångfaldigande, spridning, publicering eller återgivande av denna karta.

© Metria 2022-04-27

Bra för spekulanter att veta om
fastighetsförmedling
Kort om fastighetsförmedling
Fastighetsmäklarinspektionen får ofta frågor från spekulanter om mäklarens ansvar vid
budgivning. Tänk på följande:
Bud är inte bindande för någon, inte heller för dig.
1. Du kan fritt höja – eller sänka – ditt bud.
2. Du kan ange villkor för dina bud, t.ex. en tidsbegränsning.
3. Förutsättningarna för budgivningen kan ändras snabbt, t.ex. genom att någon spekulant drar
sig ur eller att nya spekulanter tillkommer.
4. Det kan vara svårt att kontrollera andras bud i efterhand.
5. Det är inte en rättighet att få återkomma med ett högre bud.
6. Det är säljaren som bestämmer vem som får köpa – inte mäklaren.
7. Även om du lagt det högsta budet kan säljaren välja någon annan att avsluta affären med.
8. Muntliga avtal om köp av fastighet eller bostadsrätt är inte rättsligt bindande.
9. Även om du kommit överens med mäklaren och säljaren om dag och tid för kontraktskrivning
kan budgivningen fortsätta.
Observera! Var väl förberedd innan du börjar delta i en budgivning. Ta del av mäklarens
information om hur budgivningen går till. På Fastighetsmäklarinspektionens webbplats kan du
bland annat kontrollera att den som förmedlar är registrerad mäklare.

