Spændende mulighed på synlig adresse i Skårup - bolig/erhverv

ØSTERGADE 1, 5881 SKÅRUP
Kontantpris kr. 1.795.000

ER DET HER ERHVERVSEVENTYRET SKAL SØSÆTTES?

Jens-Erik Meng
Ejendomsmægler & valuar
Sankt Nicolai Gade 6
5700 Svendborg
Telefon: 52148800
E-mail: info@mengbolig.dk

Østergade 1, 5881 Skårup

BLANDET BOLIG/ERHVERV
Sagsnummer
Kontantpris

90009
1.795.000

Drift p.a.
Kvm bolig/erhverv
Anvendelse
Byggeår/ombygget

49.540
156 m2/175 m2
Beboelse
1902/1977

Energimærke
Ejendomsværdi
-Heraf grundværdi

D
1.100.000
478.800

Ejendommen er delvist momsregisteret

Leger du med tanken om at starte egen virksomhed et sted nær Svendborg, har
vi her et tilbud, du ikke må gå glip af. I den populære og veletablerede
“pendler by” Skårup, udbyder vi nu en velholdt ejendom med blandet bolig og
erhverv. Ejendommen ligger meget synligt ud til Nyborgvej, der er hovedvejen
ind mod Svendborg, og som fortsætter helt til Nyborg i den anden retning.
Ejendommens erhvervsdel, der i alt udgør 175 m², er opdelt i to separate
enheder, hvoraf en del af den ene pt. er lejet ud. Lejer har givet tilsagn og
ønske om at fortsætte kontrakten, men det er naturligvis også en mulighed at
opsige kontrakten. De to enheder er på henholdsvis 87 og 88 m² kan også
opdeles yderligere. Boligen er på 156 m², og endelig får I en stor grund med
både stor parkeringsplads og en hyggelig have med terrasse.
Erhvervslokalerne har stor facade og indgang ud mod vejen og
parkeringspladsen med god mulighed for skiltning. Begge enheder er indrettet
med stort salgslokale, toiletfaciliteter og har hertil hver især flere gode lokaler
af forskellig størrelse. Lokalerne har mange anvendelsesmuligheder såsom
detailsalg, webshop, kontor og klinikvirksomhed.
Ud over de anvendelige erhvervslokaler får du en hyggelig, gammel villa fra
1902. Villaen er pæn og velholdt med massive plankegulve i hele stueplan og
en rigtig god indretning. Her er stort køkken-alrum med udgang til terrasse,
stue med brændeovn, en skøn udestue, et soveværelse, et nydeligt
badeværelse med gulvvarme samt et stort bryggers med trappe til førstesalen,
der rummer tre gode værelser samt endnu et badeværelse.
Bemærk, at lejeindtægterne er anslåede.
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Kontantpris og overblik
Investeret kapital

Kontantpris

1.795.000

Handelsomkostninger

12.550

- Refusion deposita

39.000

I alt investeret kapital
Anslåede lejeindtægter p.a.
Driftsomkostninger p.a.
Driftsoverskud p.a.
Årlig nettoafkast i %

1.768.550
216.000
49.540
166.460
9,41

Samlede udgifter for ejendommen pr. år

Driftsomkostninger
Skatter og afgifter
Forsikringer

17.632

Renholdelse

381

Øvrige udgifter

5.000

Vedligeholdelse

12.000

I alt
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger
Tinglyste servitutter:
1. 24.06.1930 - Dok om byggelinier mv SE AKT 36_X_657
2. 18.07.1978 - Dok om oversigt mv
3. 24.04.1997 - Dok. om tilslutningspligt til fjernvarme.
Offentlige planer m.v.:
Kommuneplan: Boligområde Plovskiftet-Traverskiftet
Kommuneplan: Boligområde Skårup Vesterløkke-Vesterled

Forurening
Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som
ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet.
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