
Välkommen till Västra Lövberg
DIN BOSTADSMÄKLARE, SUNE REHNMAN



Fantastiska tomter i Västra Lövberg!
Nytt attraktivt område med 15 st tomter i ett underbart läge i
Västra Lövberg! Från området kommer man att få en härlig utsikt
över Norra Borgafjällen och Kultsjön. Tomterna är under
avstyckning och det väntas bli klart under sommaren. Direkt
anslutning till skoterled!
Gör er intresseanmälan här på vår hemsida!

Pris: 430 000 kr till 520 000 kr

Ansvarig Mäklare
Sune Rehnman
Fastighetsmäklare

Mobil: 070-989 25 15
sune.rehnman@erasweden.com

Extra kontaktperson
Niklas Eriksson
Säljkoordinator

Mobil: 070-989 25 29
niklas.eriksson@erasweden.comERA Mäklarbyrå

Nygatan 17, 891 33 Örnsköldsvik
Tel 0660-29 44 40
www.erasweden.com



BOSTADSFAKTA
Fastighet
Område Klimpfjäll

Kommun Vilhelmina

Församling Vilhelmina

Ägandeform/Typ Friköpt - Tomt

Beteckning del av LÖVBERG S:4

Taxeringskod 210

Kommentar (tax.) Respektive tomt har inget taxeringsvärde
för närvarande.

Allmänt

Nu finns det möjlighet att köpa tomter i ett nytt område i
Västra Lövberg. Tomterna avstyckas från fastigheten Lövberg
S:4, tomterna kommer att få sin egen fastighetsbeteckning
under sommaren. Tomterna är numrerade på en plankarta.

Tomterna ligger i ett sydligt läge ned mot Kultsjön och
kommer placeras i tre nivåer. Från området tomter kommer
man att ha en fin utsikt mot Norra Borgafjället.
Respektive tomt kommer att ingå i en
gemensamhetsanläggning för vatten och väg.

Eget avlopp skapas av respektive fastighetsägare.
El och bredband finns framdraget till tomtgräns,
anslutningsavgift för respektive tillkommer.
Respektive tomtägare har rätt att gallra på sin egen mark.
Samt på stamfastighetens mark gallra för att
hålla sikt mot Kultsjön, men det skall ske i samråd med
stamfastighetens representanter.

Detaljplan

Detaljplanen för området finns som en bifogad fil
på denna hemsida.
I den kan man läsa följande:
Planförslaget möjliggör avstyckning av 17 nya
Bostadsfastigheter [B] för fritidshusbebyggelse, 1800–2000
m2 stora. Största BYA (byggnadsarea) regleras till 15% per
fastighetarea [e], vilket i praktiken innebär att cirka 270–300
m2 får bebyggas beroende av storlek på bostadsfastighet.

Vattenfall AB har hand om distributionen av el till området.
Bredbandsledningar finns i tomtgräns för alla tillkommande
bostadsfastigheter söder om väg 1067.
Hushållsavfall sker via kärlhämtning med vägning vid varje
fastighet.

Det är möjligt att anordna en gemensam samordning för
sopor inom planområdet där marken är kryssmarkerad på
plankartan och markeras med [g1].
Med hänsyn till potentiella föroreningskällor är vattenfrågan
idag löst lokalt med gemensamhetsanläggning för vattentäkt
norr om väg 1067 med gemensam brunn.

Prisbild
De tomter som idag marknadsförs har pris enligt följande:

Tomt 1: Fastighetsbeteckning 1:113 Area 2 030 kvm,
pris 430 000 kr
Tomt 2: Fastighetsbeteckning 1:112 Area 2 100 kvm,
pris 430 000 kr
Tomt 3: Fastighetsbeteckning 1:111 Area 1 953 kvm,
pris 430 000 kr
Tomt 4: Fastighetsbeteckning 1:110 Area 1 812 kvm,
pris 430 000 kr
Tomt 5: Fastighetsbeteckning 1:118 Area 2 100 kvm,
pris 470 000 kr
Tomt 6: Såld!
Tomt 7: Fastighetsbeteckning 1:116 Area 2 144 kvm,
pris 470 000 kr. RESERVERAD!
Tomt 8: Fastighetsbeteckning 1:115 Area 1 838 kvm,
pris 470 000 kr
Tomt 9: Fastighetsbeteckning 1:114 Area 1 818 kvm,
pris 470 000 kr
Tomt 10: Såld!
Tomt 11: Såld!
Tomt 12: Såld!
Tomt 13: Såld!
Tomt 14: Såld!
Tomt 15: Såld!

Övrigt
Nuvarande ägare Lövberg bys samfällighetsförening 

Boendekostnads-
kalkyl

Kontakta mäklaren för en personlig
boendekostnadskalkyl.







TOMTKARTA
VÄSTRA LÖVBERG

Planritningar baseras på en skiss. Avvikelser kan förekomma.



SÅ HÄR GÅR VI
VIDARE MED
FÖRSÄLJNINGEN.
Tack för ditt intresse för fastigheten del av
LÖVBERG S:4. Här redogörs för hur säljaren
avser att genomföra försäljningen.

BOSTADSMÄKLAREN
Jag heter Sune Rehnman och är ansvarig bostadsmäklare för förmedlingen
av denna bostad. Tveka inte att ställa frågor och komma med synpunkter.
För mig är varje förmedling unik.
 
INTRESSERAD AV DENNA BOSTAD?
Är du intresserad av att gå vidare - meddela mig ditt intresse på plats, så
riskerar du inte att missa försäljningen vid ett snabbt avslut. Försök även att
vara “startklar” med ett lånelöfte samt en värdering av din nuvarande bo-
stad. På ERA hjälper vi dig gärna med värdering och att förbereda försälj-
ningen av din nuvarande bostad. Vi erbjuder “ERA Försprång”, en förbere-
delsetjänst som gör dig startklar när du väl hittar den bostad du vill köpa.
 
BUDGIVNING
Finns flera intressenter tillämpas budgivning. Då kan slutpriset avvika från
utgångspriset: 430 000 kr. Berätta innan budgivningen om dina önskemål
om tillträdesdag, eventuella lånevillkor, försäljning av din nuvarande bostad
etc. Det finns inga lagar som reglerar hur en budgivning ska gå till. Det är
säljaren som bestämmer om, hur och till vem denne säljer. Jag framför alla
bud till säljaren och upprättar en  förteckning över buden. Budlistan lämnas
även till slutgiltig köpare – med namn och kontaktuppgifter. Budgivare kan
därför inte vara anonyma (men kan lägga bud via ombud, då är det
ombudets kontakt-uppgifter som lämnas ut).
 
KONTRAKTSSKRIVNING
Jag kommer att upprätta köpehandlingarna och gå igenom dessa med
parterna. Vi träffas på vårt kontor. Ofta vill parterna skriva snarast, eftersom
varken bud eller anbud är bindande tills köpekontraktet är påskrivet av
parterna.
 
HANDPENNING
Handpenning om 10% hålls på ett särskilt klientmedelskonto skiljt från
övriga tillgångar, till dess att alla villkor är uppfyllda (ex. besiktningsklausul).

TILLTRÄDE
Tillträde sker enligt
överenskommelse. Då träffas
parterna på vårt kontor eller
köparens bank, där slutbetalning
görs. Jag upprättar en avräkning
där det framgår vad som
betalats, återstår att betala, samt
reglerar t.ex. fastighetsavgift.
Sedan överlämnar jag även en
journal över förmedlingen samt
ett köpebrev. Vid tillträdet får
köparen dessutom nycklar mm.



ERA –
LOKALT. GLOBALT.
PERSONLIGT.
ERA Mäklarbyrå Örnsköldsvik

Det är vi som utgör ERA
Mäklarbyrå, ett sammansvetsat
gäng med många års erfarenhet av
mäklarbranschen! Inom företaget
finns kompetens om såväl villor,
bostadsrätter, ägarlägenheter och
fritidshus som kommersiella
fastigheter.

Vi har ett brinnande intresse för
Örnsköldsvik och är stolta över att
kunna erbjuda alla kunder, oavsett
boende eller läge, en komplett
mäklartjänst. Vårt gemensamma
mål är att alltid göra såväl köpare
som säljare nöjda med vårt arbete
och därför gör vi vårt yttersta i alla
affärer.

Genom erfarenhet vet vi att
kunskap och engagemang lönar
sig. Dessa är ledord som vi aldrig
tummar på, tillsammans med att
ha riktigt roligt på jobbet. Vi håller
oss konstant uppdaterade på den
ständigt förändrade
bostadsmarknaden och ser till att
du som säljare är säker på att du
fått rätt pris för din bostad.
 
Vi drivs av lyckliga köpare och
säljare och ser fram emot att hjälpa
dig till en riktigt bra affär!

Vill du veta mer?
Besök oss på www.erasweden.com

ERA Mäklarbyrå
Nygatan 17, 891 33 Örnsköldsvik

Tel: 0660-29 44 40
E-post ovik@erasweden.com

www.erasweden.com


