
Fastigheten Falköping Valaberg 5:9 
 

 

Skaraborgs tingsrätt har såsom god man förordnat advokat Johanna Karlsson att utbjuda 
fastigheten Falköping Valaberg 5:9 med adress Gökhem Storegården 2, 521 92 Falköping till 
försäljning på offentlig auktion enligt lagen om samäganderätt. 

Visning av fastigheten sker söndagen den 26 mars 2023 klockan mellan klockan 13:00 och 
14:30. 

Offentlig auktion kommer att äga rum enligt följande: 

Dag: Fredagen den 14 april 2023 

Tid: Klockan 11:00 

Plats: Advokatbyrån Eriksson & Bengtssons kontor i Lidköping med adress  
Nya Stadens torg 1A, 531 31 Lidköping.  
Platsen kan vid behov komma att ändras 

 

Föranmälan till visning och offentlig auktion är obligatorisk och sker till 
johanna.karlsson@erobe.se 

 

 

  

 



Om fastigheten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastigheten är belägen utanför trivsamma Odensberg, ca en mil utanför Falköping. I samhället 
finns förskola samt grundskola upp till årskurs 6. Fastigheten ligger naturskönt och ger 
möjligheter till ett boende i en lugn miljö med närhet till Falköpings faciliteter. Från Odensberg 
finns bra bussförbindelser till Falköping. 

Fastigheten är totalt 5 935 kvm och rymmer en bostadsbyggnad, ett större uthus som rymmer 
två garage, brygghus och loft samt ett mindre uthus som lämpar sig såsom paviljong eller 
mindre förråd. 

 

 



Om bostadsbyggnaden  
 

Fastigheten har en bostadsbyggnad i 1 ½ plan med en boyta på 153 m2 boarea och 25 m2 biarea. 
Entréplanet erbjuder plats för vardagsrum, kök med plats för matgrupp, badrum samt mindre 
avlastningsyta. På övre plan finns för ett stort allrum, sovrum, toalett samt en stor balkong. 
Tvättavdelning och pannrum ryms i källarplan. 

Utvändigt är byggnaden i godtagbart skick med stomme av trä och tegelfasad samt tak av tegel. 
Den är huvudsakligen utrustad med 2-glasfönster och är byggd på torpargrund. 

Invändigt är byggnaden i behov av omfattande renovering/upprustning. Bland annat krävs 
installation av kök, fungerande våtutrymmen och nytt golv i delar av entréplan. 

 

                             

                             



Om övriga byggnader på fastigheten 
Större uthus  

 

På fastigheten finns ett större uthus som rymmer två garage, ett mindre med plats för bil och ett 
större med plats för en liten hemmaverkstad. Uthuset rymmer även större förrådsutrymmen. 
 

Mindre uthus  

 

I nära anslutning till bostadsbyggnaden finns ett mindre uthus som är väl lämpat som uteplats 
med sommarmöbler sommartid och förrådsutrymme vintertid. 

 



Allmänt om fastigheten  
 

Taxeringsvärde  476 000 kronor (2022) 
Byggnad  272 000 kronor 
Mark  204 000 kronor 

Area  5 935 kvm 

Taxeringskod   220 småhusenhet 

BOA   153 kvm 

Biarea   25 kvm 

Byggnadstyp   1 ½ plansvilla med källare 

Byggnadsår   1915 – ombyggt 1965 

Tak  Tegel 

Bjälklag  Trä 

Fasad  Tegel 

Grundläggning Torpargrund, källare 

Fönster 2-glas; Badrum nere och i köket mot framsidan är bytta –  
dessa är treglas 

Stomme  Trä 

Uppvärmning  Vattenburen via pellets 

Ventilation   Självdrag 

Övriga byggnader på tomten finns ett stort uthus med bland annat två garage, brygghus 
och loft 

Vatten/avlopp  Idag har fastigheten enskilt vatten, grävd vattenbrunn på angränsande 
  fastighet och enskilt avlopp (ej godkänt). Fastigheten är ansluten till 
  vatten och avlopp via gemensamhetsanläggning som är framdraget till 
  tomtgräns, Gökhem vatten och avlopp samfällighetsförening 

Fiber Möjlighet att dra in fiber (Norra Vilske Fibernät Ekonomisk Förening) 

Sotning Senast utförd 2 juli 2020 

El Frånkopplad - måste återaktiveras. Ny elmätare måste sättas in 

Driftskostnad  46 646 kr/år 
  Uppvärmning:  20 000 kronor 
  Elförbrukning:  18 260 kronor 
  Renhållning:    1 308 kronor 
  Försäkring:    5 250 kronor 
  Sotning:    1 828 kronor 
 



För ytterligare upplysningar och försäljningsvillkor kontakta undertecknad. 

Advokat Johanna Karlsson 
Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB  
Nya Stadens torg, 531 31 Lidköping 
Tel: 0510-86650 
E-post: johanna.karlsson@erobe.se 
 


