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ÅKERMARK MED FRAMTIDA EXPLOATERINGSMÖJLIGHETER I TRELLEBORG

Fastighet Trelleborg Ståstorp 2:3, 7:17, 9:3

17 ha åkermark med framtida exploateringsmöjligheter i Trelleborg.

Bästa läge vid västra infarten av Trelleborg, gränsar till befintligt industriområde.
Bra arrondering, ett stort skifte om ca 16 ha och ett mindre om ca 1 ha, direkt söder om
Hedvägen.

Arealer Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 17 ha, fördelat på åker 17 ha.
Se karta som bilaga, fastigheterna är markerade med rosa.

Taxeringsvärde Totalt 3 059 000 kr, åkermarksvärde 3 059 000 kr. Typkod 110.

Ekonomi Anbud märkt ''Trelleborg Ståstorp'' skall vara mäklaren tillhanda senast 2017-12-11. Fri
prövningsrätt.

Åkermark Areal 17 ha. Brukningsvärde: Normalt. Dränering: Tillfredsställande/Självdränerad.

Arrendator Marken är upplåten i ett 5-årigt arrendekontrakt, pågående femårsperiod slutar per 2020-
09-13. Arrendet är uppsagt och undertecknat av jordägare 2017-10-25 och arrendator
2017-10-30. Arrendeavgiften är 48 000 kr exkl moms, som betalas den 1 oktober för
varje arrendeår. Se arrendekontrakt och uppsägning som bilagor.

Stödrätter Stödrätter ingår ej.

Pantbrev Det finns 3 st pantbrev uttagna om sammanlagt 102 000 kr.
Pantbreven är skriftliga och kommer att dödas och nyfastställas. Är processen inte klar
vid köpebrevets undertecknande deponeras 102 000 kr på fastighetsmäklarens
klientmedelskonto tills dess nya pantbrev kan överlämnas till köparen.
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Skattetal: Mantal. 305/3024.

Vägbeskrivning Söder om Hedvägen vid västra infarten till Trelleborg. Se bifogad karta.

Visning Besiktning av marken kan ske på egen hand med sedvanlig hänsyn till
fastighetsägare/arrendator samt växande gröda.

Övrigt Försäljningssätt:
Fastigheten försäljes genom öppen anbudsgivning och anbud skall inges skriftligen genom
bifogad anbudsblankett per post, se bilaga 8. Eventuella villkor från anbudsgivare skall
framgå av anbudet.

Öppen anbudsgivning innebär att intressenter som inkommit med skriftligt anbud får veta
nivån på högsta anbudet samt antal ingivna bud.
Efter anbudstidens utgång vidtar slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända,
anbudsgivare som inkommit med anbud och önskar deltaga.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt och rätten att anta angivet bud utan särskilt
meddelande till övriga intressenter.

Anbudsdag:
Skriftligt anbud märkt "Trelleborg Ståstorp" ska vara FöretagsStudion Mäkleri AB,
Vikhemsvägen 14, 241 38 i Eslöv tillhanda senast kl 12:00 måndagen den 11 december
2017. Samtliga anbud kommer att öppnas tillsammans med jordägaren efter anbudstidens
utgång.

Villkor:
Förutsättningar för försäljning framgår av denna beskrivning samt av eventuell
tilläggsinformation.

10 % av köpeskillingen erläggs som handpenning vid kontraktsskrivandet och resterande
belopp vid tillträdesdagen. Den som slutligen köper fastigheten informeras härmed att
det i köpenkontraktet kommer infogas en klausul där säljaren friskrivs för ansvar
gällande fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt:
Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och
förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller
genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om
det skick vari den befinner sig. Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör sig
huvudsakligen från säljaren och kontollerades av fastighetsmäklaren endast om
omständigheterna ger anledning till detta.

Tillträde efter överenskommelse, dock senast 2018-04-10.

Nuvarande ägare Rigmor Marietta Torie Gyllin Milstam

Ansvarig
fastighetsmäklare

Emma Stampe, tel 0413-669 81, mobil 072-701 50 50.
E-post: emma.s@foretagsstudion.se




























