
Gryt 426



Fred
Rehn Janowicz
ANSVARIG MÄKLARE

072-819 81 51 / 019-670 62 04

fred.rehn_janowicz

@maklarhuset.se

Skyddat Köp
Denna bostad har ett mervärde. Säljaren har låtit göra 
flera undersökningar av bostaden inför försäljningen. 
Det finns även ett omfattande försäkringsskydd som 
gäller under 12 månader efter tillträdet.



Välkommen 
till Gryt 426!
Här erbjuds nu denna stora villa om totalt 240 kvm med 8 

rum och kök, varav 5 sovrum. Huset som byggdes 2011 har 

uppförts i en lantlig stil. Här återfinns de karaktäristiska 

dragen i bland annat en takhöjd om 2,6 m på entréplan, 

upphöjda vägglister, kakelugn och härliga pardörrar! På 

entréplan finns det gott om utrymme för umgänge både i 

matsalen och i vardagsrummet där kakelugnen är placerad. 

Från vardagsrummet leder dörren ut mot den stora 

soldränkta altanen som mäter totalt ca 170 kvm.  Två 

helkaklade badrum där ett av dem är utrustat med badkar 

och det andra med duschplats. Stor tvättavdelning med 

grovingång och gott om utrymme för klädvård.

På övervåningen är fyra sovrum väl samlade och i mitten 

av våningen finns ett tv-rum med utgång till balkongen.

Uppvärmt genom vattenmantlad kakelugn, solenergi och 

elpatron. Värmen leds ut i rummen genom vattenburen 

golvvärme på entréplan och i badrummet på 

övervåningen, i de övriga rummen på övervåningen finns 

radiatorer. Borrad vattenbrunn och egen 3-kammarbrunn 

med infiltrationsbädd.

Utgångspris: 4 750 000 kr

Boarea: 240 kvm

Rum: 8 rum

Tomtarea: 5 272 kvm

Driftskostnad: 26 934 kr/år

Byggnadsår: 2011

Fastighetsbeteckning: ÖREBRO GÄLLERSTA-
GRYT 3:17
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Välkommen in!

ENTRÉHALL

Golv: Klinkergolv som övergår till parkett.

KÖK

Golv: Parkett.

Köket är utrustat med kyl, frys, spis-11, spisfläkt-

11 och en diskmaskin-11

MATRUM

Golv: Parkett.

Matrummet är beläget i direkt anslutning till 

köket och därifrån leder pardörrarna vidare in 

till vardagsrummet.

VARDAGSRUM

Golv: Parkett.

Stort vardagsrum med en härlig kakelugn och 

utgång till den stora altanen i soligt söderläge.

SOVRUM

Golv: Parkett.

TVÄTTAVDELNING

Golv: Klinkergolv.

Stor och praktisk tvättavdelning med 

grovingång som leder ut till altanen.

Tvättavdelningen är utrustad med Tvättmaskin-

18 och Torktumlare-18, vattenrening, 

klädkammare och ett apparatrum med 

ackumulatortank och tryckkärl.

BADRUM

Helkaklat badrum med duschplats, wc och 

tvättställ.

TV-RUM

Golv: Parkett.

Från tv-rummet finns även dörren ut till husets 

balkong som ger utsikt över framsidan.

BADRUM

Helkaklat badrum med badkar, wc och dubbla 

tvättställ.

SOVRUM

Golv: Parkett.

En garderob.

SOVRUM

Golv: Parkett.

Två garderober.

SOVRUM

Golv: Parkett.

Tre garderober.

SOVRUM

Golv: Parkett.

Tre garderober. Utanför sovrummet finns en 

klädkammare.
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Fakta om bostaden
FASTIGHETEN

Beskrivning

Gryt 426, 70594 Örebro. Fastighetsbeteckning: 

ÖREBRO GÄLLERSTA-GRYT 3:17. 

Kommun: Örebro. Skattesats: 33,86. 

Upplåtelseform: Småhus, Villa. Typkod: 220 

Småhusenhet, bebyggd. 

8 rum, varav 5. 

Boarea: 240 kvm, boareauppgifter enligt Lantmäteriet

Area enligt ritningar.

FASTIGHETEN

Byggnad

Byggnadstyp: 1 ¾ planshus. Byggnadsår: 2011. 

Standardpoäng: 27. 

Byggnadssätt

Grundmur: Betong. Grund: Platta på mark. Stomme: 

Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Träfasad. Fönster: 3-

glasfönster. Tak: Betongpannor. Plåtarbete: Plåt.

Tomt

Tomtarea: 5272  kvm (Tomtareauppgifter enligt 

lantmäteriet)

Uteplats

Stor altan på baksidan av huset som löper runt den 

västra gaveln till grovingången för tvättavdelningen.

Altanen är totalt 170kvm stor och ger gott om 

utrymme för att bygga uterum m.m.

EKONOMI

Utgångspris: 4 750 000 kr. 

Taxeringsvärde: 2 928 000 kr (Fastställt avseende år 

2015). 

Byggnadssvärde: 2 453 000 kr. Markvärde: 475 000 

kr. Värdeår: 2011. 

KOSTNADER

Driftskostnad totalt: 26 934 kr/år och fördelas enligt 

följande: 

Försäkring: 4 695 kr/år. Vatten och avlopp: 3 444 

kr/år. Vägav/Snö: 895 kr/år. Hushållsström: 8 500 

kr/år. Uppvärmning: 6 500 kr/år. Sotning: 900 kr/år. 

Service på vattenfilter och påfyllning salt: 2000 kr/år.

Pantbrev

Pantbrev: Det finns 4 pantbrev om totalt 3 230 000 

kr.

Boendekostnadskalkyl

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare 

om du vill ha hjälp med att upprätta en 

boendekostnadskalkyl.

VÄRME, EL, VA OCH VENTILATION

Uppvärmning

Vattenmantlad kakelugn som inrymmer 650l, 

ackumulatortank om 500l. Som komplement finns 

även solenergi och elpatron. (Vattenburen golvvärme 

på entréplan och i badrummet på övervåningen. 

Radiatorer i övriga rum.).

Energideklaration

Energideklaration är utförd. Datum: 2018-08-13. 

Besktningsman: Tomas Strand, Svensk Kvalitetssäkring 

AB. 

Energiprestanda: 120 kWh/kvm och år. Energiklass: F. 

Vatten och avlopp

Egen borrad vattenbrunn.. Egen 3-kammarbrunn med 

infiltrationsbädd.

Ventilation

Mekanisk frånluft. 

TV OCH INTERNET

Fiber genom stadsnät.

GRYT 426



RÄTTIGHETER OCH BELASTNINGAR

Gemensamhetsanläggningar

Örebro Fällersta Ga:2 - Ändamål: utfartsväg mellan 

allmänna vägarna nr 675 och 676, Förvaltning: 

fällersta-gryt samfällighetsförening. Rättigheter last 

Officialservitut: Rätt att behålla och underhålla 

befintligt dräneringsdike. - Dränering

NÄROMRÅDE

Angående boarean

Uppgift angående boarean kan av olika skäl vara 

felaktig. Den köpare som anser arean vara av 

betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning. 

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör 

huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av 

fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger 

anledning till detta.

Ansvarig fastighetsmäklare

Örebro

Fred Rehn Janowicz

Tel: 019-670 62 04

Mobil: 072-819 81 51

Epost: fred.rehn_janowicz@maklarhuset.se

Nuvarande ägare

Anne-Charlotte Ingschöld

Jonas Ingschöld



Inför köpet

Försäljningens genomförande

Mäklaren har för avsikt att genomföra minst en planerad 

visning av bostaden. Den som finner bostaden intressant 

ombeds att kontakta fastighetsmäklaren och meddela sitt 

intresse eller framföra ett bud. En eventuell budgivning 

kommer att äga rum på det sätt som framgår under rubriken 

"Budgivning" nedan. När budgivningen är avslutad och 

övriga villkor för köpet är framförhandlade, kallar 

fastighetsmäklaren parterna till ett sammanträde där 

överlåtelseavtal undertecknas. Observera att affären inte är 

bindande för endera part förrän överlåtelseavtalen är 

undertecknade av båda parter.

Budgivning

Säljaren har fri prövningsrätt. Det innebär att säljaren avgör 

när, hur, till vem samt för vilket pris säljaren säljer. Om det 

kommer in bud till mäklaren efter avslutad budgivning, men 

innan överlåtelseavtal undertecknats, är mäklaren skyldig att 

framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill 

avfärda eller anta budet. Fastighetsmäklaren är skyldig att 

framföra samtliga bud till säljaren, och normalt 

kommuniceras samtliga inkomna bud med samtliga 

budgivare. Säljaren kan dock undantagsvis instruera 

mäklaren att ett visst bud inte skall kommuniceras med 

övriga budgivare. Mäklarhuset tillämpar öppen budgivning 

vilket innebär att spekulanterna lämnar sina bud till mäklaren 

som löpande redovisar buden till säljaren och till övriga 

spekulanter. Mäklaren är skyldig att upprätta en förteckning 

över budgivningen med uppgifter om budgivarnas namn och 

kontaktuppgifter samt budens belopp, tidpunkten för när 

buden lades och eventuella villkor för buden. Mäklaren skall 

enligt lag överlämna budförteckningen till säljaren och 

köparen när förmedlingsuppdraget är slutfört. Säljaren 

bestämmer alltid vem som får köpa bostaden.

Undersökningsplikt

Köparen kan inte kräva avdrag på köpeskillingen eller 

hävning av köpet för sådana fel som köparen hade kunnat 

upptäcka. Köparen bör därför noga undersöka fastigheten 

före köpet. Alternativt kan undersökningen ske efter köpet 

med stöd av en s.k. besiktningsklausul i köpekontraktet. 

Utgångspunkten är att undersökningsplikten omfattar allt 

det som en normalkunnig hade kunnat upptäcka vid en 

noggrann undersökning av fastigheten. Om det vid denna 

undersökning upptäcks indikationer på misstänkta fel, utökas 

undersökningsplikten. Då krävs det normalt en sakkunnig 

besiktning eller en fördjupad teknisk undersökning för att 

uppfylla undersökningsplikten.De flesta köpare väljer att 

undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman. 

Observera dock att en besiktningsman normalt inte 

undersöker allt det som omfattas av köparens 

undersökningsplikt enligt jordabalken. Vanliga undantag är 

att besiktningsmannen inte undersöker eldstäder, rökgångar, 

vattnet, el- och VVS-installationer samt marken. Observera 

också att om en besiktningsman inte upptäcker ett fel som 

även en normalkunnig person borde ha upptäckt, kan detta 

fel normalt inte göras gällande mot säljaren.Även de 

uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens 

omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett 

misstänkt fel utökar det undersökningsplikten. Köparen bör 

slutligen tänka på att säljaren inte ansvarar för fel och brister, 

som köparen borde ha räknat med. Köparen kan t ex inte 

kräva att en gammal vitvara ska vara i nyskick. För mer 

information om undersökningsplikten kontakta ansvarig 

fastighetsmäklare eller gå in på www.maklarhuset.se.

Sidotjänster

SBAB erbjuder en snabb och smidig hantering av bolån till 

Mäklarhusets kunder. Det lokala Mäklarhusföretaget uppbär 

vid förmedling av erbjudandet en ersättning från 

Mäklarhuset Real Estate Sweden AB om högst 0,15 % av ett 

lånebelopp om en miljon kronor. Mäklarhuset erbjuder sina 

kunder trygghetslösningar i form av Skyddat Köp, 

försäkringslösningar, areauppmätningar, radonmätningar 

samt energideklaration via Nordic Försäkring & Riskhantering 

AB och Independia Group AB. Det lokala Mäklarhusföretaget 

uppbär vid förmedling av erbjudandet en ersättning från 

Mäklarhuset Real Estate Sweden AB om högst 500 kr.
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Flyttdags? 
Få billig el 
och 300 kr 
att handla för!
Välj en riktigt prisvärd elleverantör! 
Göta Energi hjälper dig med allt kring
bytet och ger dig 300 kr att handla för 
hos Willys, Coop, Hemköp eller City Gross.

Byt direkt på gotaenergi.se/maklarhuset



*I tre månder under förutsättning att du tar ditt lån hos SBAB.

SBAB finansierar endast villor, fritidshus och bostadsrätter för eget bostadsändamål, vilket gör att vi i dagsläget inte kan 
hjälpa till att finansiera exempelvis tomter, hästgårdar, lantbruk och skogsegendomar. SBAB förbehåller sig att fritt pröva 
erbjuden säkerhet i samband med kreditprövningen enligt de värderings- och kreditregler som SBAB då tillämpar.

Har du hittat hem?
Då vill vi hjälpa dig att komma dit.

Räkna, ansök och skaffa lånelöftet på  
sbab.se/maklarhuset eller på maklarhuset.se

Du når oss på 0771-45 30 02 kl 8-19 alla dagar. 

Välkommen till SBAB!

Räntefritt handpenningslån! 
Exklusivt för dig som är kund 

hos Mäklarhuset*



Mäklarhuset Örebro, Borgmästargatan 10, 702 25 Örebro | www.maklarhuset.se


