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Fastighet Fastigheten Lindesberg Storå 13:33

Adress Stråssavägen 5, 711 76 Storå. Belägen i Lindesberg kommun och Linde Bergslags
Församling.
Skattesats 35,36.

Vägbeskrivning Från Lindesberg åk R50 mot Kopparberg/Falun. Efter ca 1,5 mil tag av mot Storå,
passera skolan och bron över ån. Före järnvägen ligger detta hyreshus på vänster sida,
precis efter "Antikt".

Beskrivning Hyreshus om 5 st lägenheter med ett bra läge nära kommunikation!

Hyreshuset är i gott skick, då en omfattande renovering samt tillbyggnad skedde 89/90.
Mycket fin vindsvåning, renoverad-18. Samtliga lägenheter är uthyrda, varav en
lägenhet brukas av säljaren! Nära tågperrong och busshållsplats.

I Storå finns dagis, skola, vårdcentral, apotek, mataffär, bank, affärer, badplats, ishall,
elljusspår mm

Tomt Tomtarea 2 015 kvm. Tomten är friköpt.
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Byggnader Hyreshus

2-plan med vind samt källare. Byggnadsår 1930, tillbyggt 1989-90.
Om/tillbyggn, renoveringar: Samtliga lägenheter är ytskiktsrenoverade, varav
vindsvåningen och 2:an på bv år 2018 sam övriga år 2008. Vitvaror -89/-90; elspis,
spisfläkt, kyl/frys.

Byggnadens beskrivning: 2 st 1,5 rok, 48 m². Hyra: 3 127 kr/3 340 kr (med altan). Dessa
inrymmer kök, wc/dusch, vardagsrum samt sovutrymme.
2 st 2 rok, 62 m² resp. 63 m². Hyra: 3 750 kr resp. 3 780 kr. Dessa inrymmer kök,
wc/dusch, vardagsrum samt sovrum.
Vindsvåning om 2 rok, 76 m². Hyra: 4 580 kr. Renoverad-18. En härlig lägenhet med
öppen planlösning och takfönster. Kök, wc/dusch, vardagsrum, sovrum samt stor
klädgarderob (sovrum).

Källarplan inrymmer följande:
Tvättstuga med klinkers på golv, delvis på vägg -09.Tvättmaskin/torktumlare-09.
Varmvattenberedare -89. Elpatron -10.
Snickarverkstad/förråd.
Bastu med relaxrum, dusch.
Förrådsutrymmen.
Fd bakugn.
Vedförråd.
Förråd.

Byggnadssätt: Grund: Källare, dränerad -89. Stomme: Trä. Fasad: Tegel. Takbeklädnad:
Plåt. Fönster: 2-glasfönster -10. Målade -18. Ventilation: Själjvdrag.
Vatten: Kommunalt vatten. Nya vattenledningar -89/-90. 

Avlopp: Kommunalt avlopp. Nya avloppsledningar -89/-90. 
Uppvärmning: Direktverkande el + eldstäder i varje lägenhet. Elpatron -10.
Varmvattenberedare -89. El, stammar: Ny el -89/-90.

Energideklaration Status: Energideklaration ej utförd

Gemensamma utrymmen Det finns förråd och tvättstuga.

Bilplatser Parkeringsplats intill huset

Areor och hyresintäkter Antal Yta Hyresintäkt Övrig intäkt

m² kr/år kr/m² kr/år kr/m²

Bostäder 5 296 222 924 753
Summa 5 296 222 924

Hyresintäkter Kallhyra.

Driftkostnader Driftkostnaden är beräknad till 39 017 kr/år. Driftkostnaden är uppdelad enligt följande:
Uppvärmning (15 726 kr), försäkring (10 800 kr), vatten/avlopp (7 212 kr), renhållning
(3 279 kr) och sotning (2 000 kr).

Hyresintäkter ca 18 577 kr/mån= ca 222 924 kr/år.
Kallhyra. Vatten och sophämtning ingår i kallhyran.
I samtliga lägenheter finns möjlighet att elda. Varje hyresgäst betalar för sin 
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forts uppvärmning/hushållsel. Separat elmätare finns för varje lägenhet.
Ett sopkärl, 240 liter, blandat avfall. Tömning var 14:e dag.
Uppvärmningskostnaden 15 726 kr, avser källarutrymmen samt fastighetsel för ex
tvättstuga, bastu mm.

Taxeringsvärde Taxeringsvärdet är 570 000 kr (fastställt avseende år 2016) varav bostäder 465 000 kr
och bostadsmark 105 000 kr. Typkod 320.

Pris Pris 2 500 000 kr eller högstbjudande

Pantbrev Det finns 2 st pantbrev uttagna om sammanlagt 2 224 000 kr.

Servitut, plan-
bestämmelser,
gemensamhets-
anläggning m m

Servitut: Rättigheter-förmån: Officialservitut Väg

Planbestämmelser: Byggnadsplan (1965-09-14)

Övrigt Tidigare har bygglov erhållits för byggnation av hyreshus med 6 lägenheter på norra
änden av tomten. Ritningar till detta kan erhållas, bygglovet måste dock omsökas.

Nuvarande ägare Jorma Humaloja

Ansvarig
fastighetsmäklare

Christina Kemperyd, tel 070-332 18 21, mobil 070-332 18 21.
E-post: info@skovi.se
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Budgivning

Bud är inte bindande

Ett bud är normalt inte bindande ± inte ens om det lämnas skriftligt. Först 
när både säljaren och köparen har undertecknat ett köpekontrakt för 
fastigheten eller bostadsrätten blir köpet bindande. Innan dess kan både 
säljaren och köparen ändra sig utan att motparten kan ställa några krav.

Mäklarens skyldigheter vid budgivning

Mäklaren ska ge alla spekulanter tydlig information om hur en eventuell 
budgivning kommer att gå till och hur de bör lämna sina bud. Mäklaren ska 
också informera om eventuella krav eller önskemål från säljaren.

Eftersom det är säljaren som avgör om ett bud är intressant eller inte ska 
mäklaren ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren. Det gäller även 
om en spekulant inte har lämnat sitt bud på det sätt som bestämts. Mäklaren 
ska också vidarebefordra meddelanden från spekulanter om intresse för 
objektet till säljaren.

Mäklarens skyldigheter gäller till dess att säljaren och köparen har 
undertecknat ett köpekontrakt.

Mäklarens skyldigheter när uppdraget har slutförts

En mäklare är skyldig att upprätta en förteckning över budgivningen med 
uppgifter om

x spekulantens namn (alternativt namnet på spekulantens ombud)
x kontaktuppgifter, som kan vara en adress, en e-postadress eller ett 

telefonnummer
x budets belopp, tidpunkten för när budet lämnades och eventuella 

villkor för budet, till exempel villkor om lån eller besiktning.

Mäklaren ska överlämna förteckningen till säljaren och köparen när 
uppdraget har slutförts. Om uppdraget har slutförts utan att det blivit någon 
försäljning ska mäklaren ändå överlämna förteckningen till 
uppdragsgivaren. Detta gäller till exempel om uppdragsavtalet har sagts upp 
av mäklaren eller av dig som uppdragsgivare.



Fastighetsmäklarinspektionen 2(2)

Säljaren bestämmer över budgivningen

Säljaren bestämmer ± i samråd med mäklaren ± hur budgivningen ska gå 
till. Men säljaren är inte juridiskt bunden av sådana överenskommelser. 
Därför kan formerna för budgivningen ändras.

Det är säljaren som bestämmer till vem han eller hon vill sälja, när och till 
vilket pris. Det betyder att säljaren inte behöver sälja till den som har lämnat 
det högsta budet.

Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja eller att sälja till det pris 
som har presenterats i marknadsföringen.

Budgivningen kan ske på olika sätt

I praktiken finns det två modeller: öppen och sluten budgivning.

Vid en öppen budgivning lämnar spekulanterna sina bud till mäklaren, som 
löpande redovisar buden till säljaren och till övriga spekulanter. 
Spekulanterna får då möjlighet att lägga nya bud.

Vid en sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig att lämna sina 
bud, vanligtvis skriftligt. Mäklaren redovisar buden för säljaren. Den som 
har lämnat bud får ingen information om övriga bud.

Kort om budgivningen

Vem som helst kan ge ett bud ± skriftligt eller muntligt. Budet kan förenas 
med villkor.

En spekulant kan inte räkna med att få information av mäklaren om hur en 
budgivning fortskrider.

En spekulant har inte rätt att få uppgifter från mäklaren om vilka de övriga 
budgivarna är, vilka bud som har lämnats eller vilka villkor som har 
diskuterats med andra spekulanter.

Efter försäljningen har en spekulant enbart rätt att få information från 
mäklaren om att objektet har sålts till någon annan.

Läs mer i faktabladet för fastighetsmäklare om budgivning.
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