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Riagatan 41
Med ett utsökt läge invid de gröna fälten mot Södra Ladugårdängen med ett totalt  
insynsskydd och optimalt söderläge saluförs nu denna välvårdade villa om hela 8  
rum med avskild yta med eget kök som skapar fina möjligheter till:
uthyrning
egenföretagaren som vill ha kontor hemma
tonåringen som vill ha egna ostörda kvadratmetrar

ERIK LEJON
Auktoriserad fastighetsmäklare
Tel: 0709992990
Mail: erik@lejonsmakleri.se
www.lejonsmakleri.se
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Område  
 Lugn och harmonisk gata med sparsamt med  
trafik trots det centrala läget. På 5 minuter  
cyklar man upp till Örebros centrumkärna. På  
gångavstånd finns: Förskola, skola,  
gymnasium, matbutik, golfbana, Gustavsviks  
äventyrsbad & camping, paddel, tennis, gym,  
Sörbybacken, nära till motions och vackra  
promenadstråk med alla dess aktiviteter. 

Fakta
Bostadstyp

Boarea:

Antal rum:

Driftkostnad:

Adress:

1‑familjs friliggande villa
173 m²
8 rum
39311 kr/   år
Riagatan 41
70226 Örebro
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Byggnad
Byggnadstyp:
1‑familjs friliggande villa

Byggnadsår:
1992

Uppvärmning
Fjärrvärme, kamin och el

Byggnadssätt:
Grund: Krypgrund. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Trä.  
Takbeklädnad: Plåt. Utv plåtarbeten: Lackerad plåt.  
Fönster: 3‑glas. Ventilation: Mekanisk. 
Vatten och avlopp: Kommunalt vatten året om.  
Kommunalt avlopp

Adress:
Riagatan 41, 70226 Örebro 

Objekttyp:
1‑familjs friliggande villa

Upplåtelseform:
Friköpt

Skattesats:
33,153.

Tomt:

471 m².

Interiör
Boarea + Biarea:
173 m² + 0 m²

Antal rum:
8 rum

Allmän beskrivning:

16 ampere in i huset

Potentiell intäkt vid uthyrning: 
8 000 per månad

Renoveringar senaste åren:
Bytt panel 2020
Målade panel 2020
Spis ny 2020
Radiatorer bytta 2019
Badrum öv 2015‑2016
Tapetserat 2015
Kyl/ Frys 2016
Uterummet tak 2015 
Staket 2020 
Extrarum tillkom 2002 ca 19 kvm
Vedspis godkänd 
Kamin godkänd 
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Allmänt

Ekonomi:
Taxeringsvärde 3.729.000 kr (fastställt avseende år 2021)  
varav byggnadsvärde 2.602.000 kr, mark 1.127.000 kr.  
Typkod 220, Småhusenhet, bebyggd. Värdeår 1995.

Driftskostnad:
39.311 kr/   år
Utöver driftskostnaden tillkommer fastighetsavgift/   skatt  
8874 kr/   år.

Driftkostnad, varav:
 Uppvärmning 25.000 kr, Vatten/   avlopp 3.979 kr,  
Renhållning 2.199 kr, Sotning 1.200 kr och Hushållsström  
6.933 kr.

Kommentar:
Fjärrvärme: 5540 kwh per år
EL: 18 911 kwh per år

Energideklaration:
 kWh/   m² per år.

Övrigt
Erbjudande om boendekalkyl
Om du önskar få en skriftlig beräkning av  
boendekostnaderna – en boendekostnadskalkyl –  
ta kontakt med ansvarig mäklare.

Samfällighet, gemensamhetsanläggning, servitut  
etc:
Planbestämmelser: Detaljplan

Nuvarande ägare:
 Elisabeth Marie Lisa Lindqvist
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Lejons Mäkleri

Lejons Mäkleri är en helt fristående mäklarbyrå som bildades 2016. Ambitionen från  
företagets sida är att vårt första möte alltid skall vara början på en lång och stark  
affärsrelation. Att kunden som köpte eller sålde sin första bostad av mig för 5 år  
sedan fortfarande återkopplar och frågar om råd vid nästa affär är ett kvitto på att ett  
förtroende är uppbyggt och man har lyckats som fastighetsmäklare. Vi kan forma din  
bostadsaffär helt utifrån dina förutsättningar. Vi sätter oss ner och tar alla besluten  
vid ditt köksbord helt oberoende av någon annan aktör. Ambitionen från Lejons  
mäkleri är en relation som gör att du vill återkomma till oss igenom livets olika  
boendeformer ‑ från första lägenheten Centralt till den typiska familjevillan och  
kanske tillbaka in till stan för att förvärva den där sekelskifteslägenheten med 3.05 i  
takhöjd. Livet handlar till stor del om förtroende. Vi tänker alltid långsiktigt i våra  
affärsrelationer och det har visat sig vara den starkaste modellen. Företaget besitter  
idag en bred kunskap i området fastighetsförmedling. Alltifrån den lilla bostadsrätten  
till den stora gården. Kommersiell erfarenhet i kombination med bildande och  
ombildande av bostadsrättsföreningar stärker vårt varumärke. Jurist,  
Bostadsrättskonsult, Professionell Fotograf samt Art Director är alla anslutna till  
teamet.
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FÖR ATT LIVET TILL STOR DEL HANDLAR OM FÖRTROENDE

Lejons Mäkleri

Adress: Orvar Bergmarks plats 1, 702 23 Örebro

Telefon: 0709992990

Mail: erik@lejonsmakleri.se

www.lejonsmakleri.se


