
Bograngen, Gränsvägen 75



Fritidsfastighet mellan Bograngen och Medskogen
Här finns nu möjlighet att förvärva en fastighet som passar bra som fritidsfastighet. Lättillgänglig och nära in till Bograng-en med naturen runt hörnet. Huset om ca 84 m2 är i två plan har kök och storstuga med sov-avdelning på plan 1 ochtvå sovrum på plan 2. Markareal på 2890 m2.

Snabbfakta

Rum 3 Boarea (BOA) 84m2
Biarea (BIA) 10m2 Tomtareal/mark 2 890m2
Pris 150 000SEK Pristyp Utgångspris eller högstbjudande

Kontakter

Ansvarig mäklare
Anna Melin Nyström
anna@skogsmaklarna.com
0706-60 57 83

Om bostaden

Bostadstyp Objektstyp, villa
Fastighetsbeteckning TORSBY BOGRANGEN 1:97
Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd
Län Värmland
Kommun Torsby
Gatuadress Gränsvägen 75
Postnummer 68061
Ort Bograngen
Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet
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Tomtareal/mark 2 890 m2

Totalareal 2 890 m2

Boarea (BOA) 84 m2

Biarea (BIA) 10 m2

Areauppgift enligt Lantmäteriet
Antal rum 3
Antal sovrum 2
Taxeringsår 2021
Taxeringsvärdet är Fastställt
Värdeår 1929
Taxeringsvärde byggnad 146 000 SEK
Taxeringsvärde mark 61 000 SEK
Summa taxeringsvärde 207 000 SEK
Pris 150 000 SEK, utgångspris eller högstbjudande
Tillträde Enligt överenskommelse

Rumsbeskrivning

Hall med plastmatta och målad masonit på vägg.
Köket har en järnvedspis och äldre 3-plattors elspis, liten kyl. Nytt klickgolv, målad masonit på vägg.
Ett allrum där man byggt en sovalkov. Nytt klickgolv, tapet och plattor i tak.
Badrum med WC, handfat och dusch.
På övervåningen finns två sovrum varav en har en kamin installerad.

Kostnader

Elkostnad 4 140 SEK/år
Renhållning 800 SEK/år
Försäkringskostnad 3 410 SEK/år
Summa driftskostnad 8 350 SEK/år
Fastighetsskatt/-avgift 1 553 SEK/år
Beskrivning av kostnader Elkostnaden är endast de fasta kostnaderna.
Boendekostnadskalkyl Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med attupprätta en boendekostnadskalkyl.
Försäkring Länsförsäkringar, fritidshus

Byggnad

Allmän information Äldre byggnad med renoveringsbehov.
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Byggnadstyp 1½-plan
Byggår 1909
Standardpoäng 21
Utförda renoveringar I köket och storstugan harman bytt golv, bjälklag och lagt in ny isolering/markplattor.Efter brandskyddskontroll har man genomfört alla punkter men ej fått det be-siktigat.
Taktyp/takbeklädnad Plåt
Fasadtyp Stående träpanel
Fönster 2-glasfönster och enkla
Stomme Trä
Bjälklag Trä
Vatten Enskilt vatten året om
Avlopp Enskilt avlopp
Typ av uppvärmning Direktverkande el, vedspis
Typ av ventilation Självdrag
Skorstenstyp Murad skorsten med insatsrör
Övriga byggnader Härbre, vedbod och hölada. Alla i sämre skick.
Fel och brister I samband med två inbrott har alla kopparrör och vattenpumpen stulits, ej åt-gärdat.

Energideklaration

Energistatus Energideklaration behövs ej

Övrigt

Handpenning 10% av köpeskillingen erläggs vid kontraktstecknandet.
Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanteratt själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser.En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastig-heten som grund för ev köpbeslut.
Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan under-sökning som är ”påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala be-skaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet”.
Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning.
Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen.
Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kon-trolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning tilldetta.
Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsettom det är högsta budet eller inte.
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