Tomtförsäljning, Torps Gård
- ETAPP 1

Försäljning av fastigheterna sker genom Simon Staflund och Per Sandwall på mäklarfirman
Västanhem. Tilldelning sker inledningsvis efter annonsering i kommunens allmänna tomtkö.
Annonseringen i tomtkön genomförs med start i augusti 2020.
Vid köp tecknas ett bokningsavtal och en bokningsavgift om 50.000 kronor erläggs. Efter
genomförd Lantmäteriförrättning tecknas ett köpekontrakt. I samband med köpekontraktet
erläggs en handpenning motsvarande 10% av tomtpriset. Tillträde och slutbetalning för
fastigheterna sker preliminärt under 2021.

Prislista - Etapp 1
Tomt-ID

Preliminär tomtareal

Pris

Tillträde

14

870 m2

2 800 000 kr

Prel 2021

15

840 m2

2 900 000 kr

Prel 2021

16

820 m2

3 100 000 kr

Prel 2021

17

840 m2

3 100 000 kr

Prel 2021

18

840 m2

3 100 000 kr

Prel 2021

21

705 m2

2 500 000 kr

Prel 2021

22

715 m2

2 200 000 kr

Prel 2021

23

760 m2

2 200 000 kr

Prel 2021

24

720 m2

2 300 000 kr

Prel 2021

Fastigheterna överlämnas grovplanerade med genomförd sprängning och schaktning enligt detaljplan. Vatten, avlopp, el och
fiber kommer finnas framdraget till respektive tomtgräns. Anslutningsavgifter tillkommer.
Lantmäteriförrättning pågår av fastigheterna. Tomtytorna är därför preliminära och kan komma att justeras både uppåt och
neråt i storlek.

Ett bostadsprojekt av

BANKERYDS-TORP 1:11 (m. fl.), JÖNKÖPING
FREDSGATAN 2
703 62 ÖREBRO
TEL: 010-516 05 60
www.pe.se

Bestämmelser (Utdrag från detaljplan Bankeryds-Torp 1:11 m. fl.)
B=
Bostäder
e4 =

För suterränghus med entré mot gatuplan i nedre planet ska högsta tillåtna BYA
vara 200 m2. För suterränghus med entré mot gatuplan som övre plan ska högsta
tillåtna BYA vara 230 m2.
Minsta fastighetsarea ska vara 750 m2. Byggnad ska anpassas till tomtens lutning.
På plats utan lutning får fristående enbostadshus uppföras utan suterräng.
Högsta tillåtna BYA ska då vara 25% av fastighetsarean; fastighet ska vara mellan
600 m2 och 1250 m2.

p1 =

Bostadsdel ska placeras minst 4 meter från grannfastighet eller sammanbyggas.
Garage ska placeras minst 6 meter från gata. Uterum får placeras 3,5 m från
grannfastighet. Komplementbyggnad får placeras 2 meter från grannfastighet
eller sammanbyggas.

V1 =

Minst hälften av bostadsrummen i varje bostad ska ha öppningsbart fönster vänt bort
från vägen. Varje bostad ska ha uteplats på ljuddämpad sida (högst 50 dBA ekv. respektive
70 dBA max). För bostäder om högst 35 m2 gäller istället 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå.

6

= Högsta nockhöjd är angivet värde i meter beräknat mot trafikerad gata, dock får högsta
nockhöjd för komplementbyggnad inte vara högre än 4,5 meter.

10 = Största takvinkel är angivet värde i grader.
För ytterligare information, se detaljplan.
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7

= Högsta nockhöjd är angivet värde i meter beräknat
från trafikerad gata, dock får högsta nockhöjd
för komplementbyggnad inte vara högre än 4,5 meter.
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