
Spännande lokal

Matrosgatan 7 Centralt Oxelösund



Spännande
lokal med
utvecklingspotential

Välkommen till denna trevliga lokal i centrala
Oxelösund - ett tillfälle för dig med exempelvis
verkstadsintresse, behov av förråd eller snickeri eller
liknande. Även lämplig för verksamhet. Fastigheten är
690 kvm med en asfalterad uppfart om ca 200 kvm och
en inhägnad del om ca 500 kvm med en byggnad om ca
135 kvm. Den inhägnade delen av fastigheten är belagd
med gårdsgrus. Inne i byggnaden nns en verkstadslokal
med bra takhöjd med dubbla vik-portar. Dessutom
nns inre utrymmen som wc/bad, enklare kök med
matplats och omklädningsrum.

Utgångspris: 1 750 000 kr
Tomtarea: 690 m²

Reg. fastighetsmäklare

Alexander Kjellström
0707-60 80 03
alexander.kjellstrom@vaningen.se







Grunddata
Upplåtelseform: Friköpt
Fastighetsbeteckning: Enen 7
Område: Centralt Oxelösund
Adress: Matrosgatan 7, 61331 Oxelösund
Övrigt: Grusad plan om ca 250 kvm
Tomtarea: 690 m²
Totalareal: 135 m²

Försäkring: Fullvärde: Ja

Cashflow
Summor: Totalareal: 135 m²
Industri/Verkstad: Antal: 1
Yta: 135 m²

Kallager: Antal: 20

Taxeringsvärde
Totala taxeringsvärdet: 124 000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2019
Typkod: 414
Skatt/Avgift: 620 SEK
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Industrimark: 124 000 SEK

Rättigheter och belastningar

Plan och bestämmelser: Stadsplan Stadsplan Tomtindelning

Driftskostnad
Total driftskostnad: 18 750 SEK/år
I detta ingår följande kostnader:
Vatten och avlopp: 250 SEK/år
Uppvärmning: 7 500 SEK/år
Renhållning: 2 500 SEK/år
Försäkring: 3 500 SEK/år
El: 5 000 SEK/år
Elleverantör: Oxelö Energi
Nätbolag: Oxelö Energi
Observera att ovan upptagna driftskostnader är beräknade och ej baserade på faktiska
förhållanden.



Visning
On 10/8 kl 13:30-14:30 Föranmälan krävs - ring mäklaren eller boka via hemsidan

Områdesbeskrivning

Platser att besöka
Oxelösund har många trevliga områden väl värda ett besök. Vacker natur blandas med
spännande historiska platser och det nns ett stort urval av aktiviter för hela familjen.
Hav och skärgård tillhör hjärtat av Oxelösund då större delen av staden gränsar mot
Östersjön. Upplev skärgården på nära håll genom en paddeltur eller njut av en god måltid
med utsikt mot horisonten. I stadens centrum hittar du all tänkbar service och du har
promenadavstånd till det mesta.

Här nns det mesta som du kan behöva inom handel och service. Du kan handla god mat
och dryck, uträtta bankärenden och besöka apoteket. Ett ertal mindre butiker ligger
samlade runt torget där det är ofta är torghandel som bland annat erbjuder färsk sk. Här
hittar du också allaktivitetshuset Koordinaten med turistinformation, bibliotek och café.

På gångavstånd har du äventyrshuset Boda Borg där hela familjen kan få vara med om en
fartfylld dag. I centrum hittar du också Vandrarhemmet Poppeln där det nns
cykeluthyrning, varför inte hyra deras tandemcykel?

"Läget" som det i folkmun kallas hittar du bara ett stenkast bort från Oxelösunds centrum.
Här nns förutom Oxelösunds gästhamn även Läget hamnkrog och bar. Restaurangen
jobbar med bra råvaror och brinner för det nyskapande och att kunna experimentera.

I centrum hittar du även Oxelösunds kyrka S:t Botvid. Kyrkan är känd för sin unika
exteriör som för tankarna till ett sjömärke. Den syns från långt håll, till lands, till sjöss och
från luften. Sitt namn har den fått från Sankt Botvid som var verksam på 1100-talet.

Flera gånger per år har du också möjlighet att besöka Lokstallarna. Föreningen Sörmlands
veteranjärnväg vårdar, bevarar och visar upp historiska järnvägsfordon och knyter ihop den
järnväghistoriska miljön med dagens kommersiella trak. I lokstallet kan man se både
ånglok från 1900 talets början till Elektrolok från 40 och 50 talet, då järnvägen till
Oxelösund elektrierades.

Parkering
Plats för 10-15 bilar inom inhägnat område.

Vägbeskrivning
Adressen hittas enkelt i samtliga digitala adress-system!









Planritning






