
Femkampsgatan 13, Örebro

Villa 170 kvm i attraktivt och
centralt läge - bara att flytta in!



Välkommen till ett smidigt boende i attraktiva
Sörby/Eyra där du bara kan flytta in! I
familjevillan på Femkampsgatan har det mesta
renoverats under de senaste tio åren av
nuvarande säljare. Köket har öppnats upp och
fått en öppen planlösning mot matrum och
vidare vardagsrum i vinkel. Köket bjuder på
snickerier i ek med bänkskivor i granit och ek,
inbyggnadsvitvaror och kaffemaskin! En
värmande kamin finns i vardagsrummet och
här har vi utgång till stort trädäck och den
lummiga trädgården på baksidan. Badrummet
och tvättstugan på entréplanet är
helrenoverat -07 med klinkergolv och kaklade

Välkommen till
Femkampsgatan 13

Information om bostaden

väggar. Det finns ytterligare ett badrum på
övervåningen som byggdes -12 med
våtrumsmatta på golvet, kaklade väggar och
badkar. På entréplanet finns två rymliga
sovrum och på övervåningen ytterligare två
sovrum varav det ena med garderobsvägg och
utgång till balkong. På övervåningen byggdes
en rejäl takkupa  -07 som har gett ytterligare
ett trevligt umgängesrum. När villan byggdes
pålades plattan. Tomten är friköpt, det finns
ett vidbyggd garage och fiber är inkopplat.
Här bor du med närhet till stadens citykärna
och dess utbud av aktiviteter. Skola och
förskola i närheten.

 



Byggnad

FASTIGHETSKARTA

Ekonomi

Du får ökad trygghet med Länsdeklarerat Plus.
Huset är besiktat före försäljning och försäkrat mot dolda fel.

Grund: Platta på mark, pålad grund

Fasad: Tegel

Takbeklädnad: Betongpannor -07

Fönster: 2-glasfönster samt 3-glas -07

Vatten och avlopp: Kommunalt vatten

Kommunalt avlopp

Uppvärmning: Fjärrvärme

El. stammar: Mestadelen av elen är utbytt

-07.

Snabba fakta

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

Driftkostnad: 39 464 kr/år

Energiprestanda:  kWh/m2/år

Pantbrev: 12 st om totalt 3 555 000 kr

Taxeringsvärde: Summa 3 290 000 kr varav

mark 1 478 000 kr

Taxeringsvärdet är avseende år 2015

Värdeår: 1961

Skattesats: 34,04 %

Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd

Information om bostaden

ÖrebroKommun:

Örebro NikolaiFörsamling:

Femkampsgatan 13, 702 25 ÖrebroAdress:

Friliggande villaBoendeform:

1 ½ planTyp:

1961Byggår:

170 kvm Areauppgifter enligt

 taxeringsinformationen

Boarea:

4 kvmBiarea:

6 rum, varav 4 sovrumRum:

5 750 000 kr eller högstbjudandePris:



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

Planritning undervåningPlanritning ovanvåning



Hall

Välkomnande HALL med klinkergolv, vattenburen golvvärme,
spotlights i taket och förvaring av ytterkläder bakom skjutdörrar.

Rumsbeskrivning





Badrum och tvättstuga

BADRUM samt TVÄTTSTUGA renoverades -07 med klinkergolv,
kaklade väggar, duschplats, toalett, tvättställ samt tvättmaskin,
bänk och skåp.

Rumsbeskrivning





Kök, matrum och vardagsrum

KÖK renoverat ca -07 med öppen planlösning mot matrum och
vidare vardagsrum i vinkel.

Köket har snickerier i ek, ekparkett, bänkskivor i ek samt granit,
kakel ovan diskbänk. Köksö med barhäng samt spotlights i taket.

Vitvaror; kyl -15 LG, frys -15 LG, spishäll med induktion Siemens,
frihängd fläkt, högskåp med inbyggnadsugn Siemens och
inbyggnadsmikro Siemens, integrerad diskmaskin Siemens samt
kaffemaskin Siemens.

Rumsbeskrivning





Kök, matrum och vardagsrum

MATRUM med stavparkett och plats för det stora matbordet.
Vidare VARDAGSRUM med stavparkett och öppen spis med
kassett samt utgång till soldäck och trädgården.

Rumsbeskrivning



Två sovrum entéplan

SOVRUM med laminatgolv.

SOVRUM med laminatgolv, garderober samt altandörr ut till
altanen och trädgården.

Rumsbeskrivning



Övervåning

Ekparkett i trappen upp till övervåningen.

ALLRUM byggt -07 med stor takkupa och fint ljusinsläpp,
parkettgolv, spotlights i taket.
Rymligt SIDOVINDSFÖRRÅD.

MASTERBEDROOM med förvaring bakom skjutdörrar samt utgång
till balkong.

BADRUM byggt -12 med våtrumsmatta, kaklade väggar, spotlights
i taket, badkar, toalett, tvättställ, fönster.

SOVRUM med laminatgolv, inbyggd garderob.

Rumsbeskrivning







Tomt och balkong

Friköpt tomt om 866 m² med gräsmatta, häck, buskar, fruktträd
och staket. Trädäck i vinkel längs hela baksidan, byggt ca -10.

Tomt och balkong



Byggnadssätt övrigt
Vatten/avloppsledningar är utbytt -07.

Uppvärmning
Fjärrvärme

Driftskostnad
Driftskostnaden är ca 39 464 kr/år och fördelas enligt följande:
uppvärmning 20 967 kr, försäkring 4 000 kr, vatten/avlopp 3 500
kr, renhållning 2 000 kr, hushållsel 8 997 kr,.

Servitut, planbestämmelser m.m
Planbestämmelser: Stadsplan (1945-07-11) , Tomtindelning
(1946-12-09)

Hur är det med TV och Internet?

Fiber är installerad
 

Bilplats
 
Vidbyggt garage och förråd. Gjuten platta.
Asfalterad uppfart.

Nuvarande ägare
Christer Alm, Ann Hermansson Alm

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.

Bra saker att veta













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!

Hur får du hjälp med boendekalkyl och bolån?

Jag är fastighetsmäklare sedan 2004 och förmedlar
såväl villor, bostadsrätter, fritidshus och tomter som
lant- och skogsbruk.

Ansvarig mäklare

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 släjare, som tar ställning till om
budet ska beaktas.

Tel: 0707-644 152
Mobil: 0707-644 152
E-post: titti.plyhm@lansfast.se

Ansvarig mäklare

Hur går budgivningen till?

Titti Plyhm

Vad gör du om du är intresserad av
Femkampsgatan 13?

Tips
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 bostadsfinanseriring, 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



Kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

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


