
Humlevägen 8, Örebro

Fantastisk sekelskiftesvilla med
lugnt läge i Gamla Hjärsta



Välkommen till
Humlevägen 8
Äntligen finns möjlighet att förvärva
Humlevägen 8! Här finner vi en topprenoverad
sekelkiftesvilla om hela 170 kvm + källare..
Bostaden har renoverats samt försetts med
inredd övervåning från 2006 och framåt som
vid tidigare övertagande endast var vind. Båda
plan har ca  3 meter i takhöjd, vattenburen
golvvärme samt vackra stuckaturer. Här

Information om bostaden

finner vi 4 sovrum, allrum, vardagsrum,
matsal, kök samt 2 badrum, allt renoverat
under de senaste åren. Bostaden har försetts
med nytt tak samt solfångare från 2008 och
värms upp med  pellets.

 



Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

Snabba fakta

Fastighetsbeteckning: Lillån 9

Grundmur: Betong / Sten

Stomme: Trä

Bjälklag: Trä

Fasad: Puts

Takbeklädnad: Taktegel

Fönster: 2-glasfönster

Ventilation: Självdrag

Vatten och avlopp: Kommunalt vatten

Kommunalt avlopp

Planritning

ByggnadEkonomi

Information om bostaden

Driftkostnad: 40 600 kr/år

Energiprestanda:  kWh/m2/år

Pantbrev: 8 st om totalt 3 407 500 kr

Taxeringsvärde: Summa 2 337 000 kr varav

mark 993 000 kr

Taxeringsvärdet är avseende år 2015

Värdeår: 1968

Skattesats: 34,04 %

Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd

Kommun: Örebro

Församling: Mikaels Församling

Adress: Humlevägen 8, 703 58 Örebro

Boendeform: Friliggande villa

Typ: 2 plan

Byggår: 1911

Boarea: 170 kvm. Osäkerhet råder om areans exakta

storlek

Biarea: 30 kvm

Tomtarea: 1 350 kvm

Rum: 7 rum, varav 4 sovrum

Pris: 5 495 000 kr eller högstbjudande



Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

Planritning Våning 2Planritning våning 1





HALL med klinkergolv

KÖK med korklaminat, spishäll, ugn, diskmaskin samt kyl. (Frys
finns i källaren). Vinkyl ingår ej.

Rumsbeskrivning

Rumsbeskrivning



 

 

Rumsbeskrivning



VARDAGSRUM samt MATSAL i fil med vacker ekparkett samt
stuckaturer i tak.

SOVRUM 1 med plastmatta på golv.
SOVRUM 2 / Kontor med ekparkett.

DUSCHRUM renoverat 2017 med kakel/klinkergolv, dusch,
tvättställ och vägghängd wc.

 

Rumsbeskrivning







Övervåning:
ALLRUM med trägolv.

SOVRUM 3 med trägolv

SOVRUM 4 med trägolv.

 

Rumsbeskrivning



BADRUM renoverat 2006 med- kakel/klinkergolv, badkar, dusch,
tvättställ och vägghängd wc.

Ca 100 kvm källarplan med bla tvättstuga, pannrum samt förråd.

 

Rumsbeskrivning



 

 

Rumsbeskrivning



Tomtarea 1 350 m² (friköpt).

Tomt och balkong

Tomt och balkong



Bra att veta

Driftskostnad
Driftskostnaden är ca 40 600 kr/år och fördelas enligt följande:
uppvärmning 16 000 kr, försäkring 5 500 kr, vatten/avlopp 3 800
kr, renhållning 1 300 kr, hushållsel 14 000 kr,.

Servitut, planbestämmelser m.m

Hur är det med TV och Internet?
Fiber finns indraget med nätverksuttag i samtliga rum.
 

Nuvarande ägare
Lars-Åke Låp Pertoft, Pia Margareta Öberg

Övrigt
Vattenburen golvvärme i alla rum utom sovrum 1.

Centraldammsugare med uttag på alla våningsplan.

Information om energideklaration
Energideklaration av byggnader är inte enbart en svensk
företeelse, utan en del av EU:s miljömål om att minska
energianvändningen och främja en hållbar utveckling. Lagen om
energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober
2006. Från den 1 juli 2012 ändras lagen om energideklarationer och
blir mer omfattande. Målet med de nya reglerna är att
energideklarationen ska delges köparen av en byggnad eller en del
av en byggnad eller nyttjanderätt när den förmedlas.

Allmänt
Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och
kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna
ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt
officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl
vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för
köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna -
ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig
boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med
oss för visning.









Hur går budgivningen till?

Henrik Johansson

Tel: 0707-644 153
Mobil: 0707-644 153
E-post: henrik.johansson@lansfast.se

Tips

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen
budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud
till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar
det högsta budet till säljaren.

Budgivningslistan lämnas med namn, telefonnummer, bud
och tidpunkt till köpare och säljare. Säljaren har alltid fri
prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det
högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av
bägge parter har inget bindande avtal träffats.

Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning,
men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig
att framföra detta bud till säljare, som tar ställning till om
budet ska beaktas.

Hur får du hjälp med boendekalkyl och bolån?

1. Det första och viktigaste av allt är att du meddelar mig ditt
intresse och dina kontaktuppgifter - namn och mobilnummer.

2. Under tiden föreslår jag att du tittar över finanseringen en
gång till, så du vet inom vilka ramar du kan bjuda på bostaden.
Det är skönt att känna sig stark och trygg när du går in i budg-
ivningen.

3. Det kan också vara bra att börja fundera på kring inflytt-
ningsdatum. Inte minst om du först behöver sälja ditt nuvar-
ande boende. Jag hjälper dig gärna om du har några frågor!

Ansvarig mäklare

 

Vad gör du om du är intresserad av
Humlevägen 8?

Ansvarig mäklare

En stor fördel med Länsförsäkringar är att vi har en egen
bank. Behöver du ett snabbt lånelöfte? Eller en snabb bo-
endekalkyl? Vår bank är kundägd och agerar i våra kunders
intresse och den är nu Sveriges femte största bank. Har du
någon som helst fråga kring bostadsfinansiering, oavsett
vad, tveka inte att ringa.

Vad händer nu?

När du ändå tittar på ny bostad, se till att bli redo att sälja din
gamla under tiden. Oavsett om du hittar ditt nya hem idag
eller nästa vinter, så kan du då agera mer självsäkert i affären
och slippa ekonomisk risk. Då är försäljningen färdigplanerad
så det är bara att trycka på startknappen.

Kontakta oss och fråga om SÄLJ MED FÖRSPRÅNG



Örebro  Drottninggatan 4, 702 10 Örebro
Besöksadress: Drottninggatan 4, Örebro
lansfast.se

Kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedling


