
Lekker 3-roms ferieleilighet i toppetasjen.
Strømstad Spa & Resort, leilighet 2607-08, 45240 Strømstad

Leilighet P-rom: 65 kvm Fellestomt Pris 1.200.000,-

www.mbeiendom.no







Eier Ronny Olav Michelsen

Type eiendom Leilighet

Adresse Strømstad Spa & Resort, leilighet 2607-08
45240 Strømstad
Sverige
Oppgang Midtbygg, 6. etasje

- Luksusleilighet ved yachthavn og strender.
- Solrik toppetasje i blokk 2.
- Balkong med sol hele dagen med vidstrakt utsikt til sjøen.
- 2 pene, flislagte bad, 1 med badekar.
- Oppusset 2016
- Svømmebasseng, badstuer, jacuzzis mm. i fellesområdet.
- Golfbane rett ved.
- Gunstig, fast utleieordning.
- Egenperiode i attraktiv tidsperiode.
- Egen bod.
- Parkeringsplass i garasjeanlegg i egentiden.
- Adkomst til vaskemaskin i egentiden.
- I egentiden kan man ha med hund.
- Egentid 2019 ledig for kjøper.

Beliggenhet,
adkomst

Eiendommen, Strømstad Spa, ligger på vakre Nötholmen. Det er en kort
spasertur fra Strømstad sentrum, eller en snartur med den lille hotellfergen,
som er gratis for hotellets gjester. Stille, solrikt og rett ved sjøkanten og
anleggets yachthavn. Leiligheten har en meget attraktiv plassering i 6. etasje,
med et av anleggets bedre utsikter og gode solforhold. Det er innvendig
adkomst, også med heis til fellesarealet. Her finner du alle fasiliteter, som bla.
basseng, jacuzzi, resturanter, bar, lekerom, konferanserom med mer. Hotellet
har vært kåret til verdens beste Quality Hotell!
For mer informasjon om Strømstad Spa, se: https://stromstadspa.se/

Veibeskrivelse: Ta av mot Strømstad, og ta av i rundkjøringen mot Seläter og
følg veien ca. 500 m. Ta så til venstre mot Kebalvn/Spahotellet og følg veien til
enden. Parker på gjesteparkeringen (som besøkende må du henvende deg til
resepsjonen for parkeringskort). Som eier har man egen parkeringsplass i
garasjeanlegget.

Nærområdet I tillegg til bading og solig, er det mangt å finne på. I tillegg til alle aktiviteter
hotellet kan by på er det også mange fine turstier, fiskemulighet, padling/kajak
og golfbane, for å nevne noen av tilbudene som ligger rett i nærheten. Inne i
Strømstad finner du alt av tilbud; fra ferske reker ved kaja, puber, restauranter,
fancy barer og nattklubber. Det er også vinmonopol og et stort utvalg av
butikker og kjøpesentra i byen.

Type, eierform og
byggeår

Leilighet Aksje, oppført i 2007, modernisert i 2016

Bygninger og
byggemåte

Anlegget består av fire bygg, hvor tre ligger i front ved havnen og det fjerde
bak, mot kanalen.

Antall rom (evt.
senger)

Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 2, Antall rom: 3



Arealer og fordeling
per etasje

Primærrom: 65 kvm

6.Etasje: Lys og pen leilighet i topp-etasje.

(Består av to sammenføyde leiligheter med hvert sitt bad. Låsbar dør i mellom
det ene dobbeltrommet og suiten. Man eier 2 hotellrom eller en 3 roms
leilighet med 2 bad.)

- Åpen hall/entre mot stue.
- Kjøkken med åpen løsning med hvitevarer i rustfritt stål (oppvaskmaskin,
kjøl/fryseskap, vifte) og fliser over kjøkkenbenk,
- Stor stue med sofagruppe, spisebord og utgang til terrassen.
- 2 soverom, hvor av det ene har stor dobbeltseng og adkomst til det ene bad/
wc-rommet og det andre har stor dobbeltseng og skrivebord, stue med
kjøkkendel, bad/wc og terrassen.
- Begge badene er flislagt på vegg og gulv og har nedsenket, moderne
blankpolert marmor-servant og vegghengt wc. Det ene badet har badekar.

Det finnes også en avlåst bod for eierne i garasjen for hver leilighet, om man
ønsker å ha noen private ting der når man selv bruker leiligheten. Denne
disponerer man selvsagt hele året.

Møblering / utstyr Eiendommen selges fullt møblert, slik den blir fremvist.
Leiligheten ble totalrehabilitert i 2016. Blant annet ble det byttet inventar og
ny parkett.
Det avsettes årlig til vedlikeholdsfond slik at hensynet til løpene vedlikehold er
ivaretatt.

Standard 2 sammenføyde leiligheter. For utleie mesteparten av året gjennom Strømstad
Spahotell. Nøtholmen er et av Sveriges største og flotteste spa-anlegg. Se:
www.strømstadspa.se

Høy standard. Smakfullt, moderne og stilrent møblert. Fliser på gulv og vegger
i begge bad. Parkett på gulv i de øvrige rom. Varmekabler i badegulv.
Leiligheten(e) selges komplett med møbler og alt utstyr klart til bruk og utleie.

Utleieselskapet setter av 5 % av losji-inntektene til utskiftning av møbler og
oppgraderinger/ vedlikehold av leilighetene. De blir kontinuerlig oppgradert.

De fleste av bildene som er brukt i markedsføringen er illustrasjonsfoto og er
ikke tatt fra leiligheten som er til salgs.

Oppvarming Oppvarming med strøm. Inkludert i fellesutgifter.

Parkering 1 plass i parkeringshus i egentiden.
Det er ladestasjon for el-bil på anlegget.

Areal og eierform
(opplysninger om
evt. feste)

Eierform: Fellestomt

Fellesareal og hage Pent opparbeidet fellestomt med sittegrupper, solsenger, heller, plener,
springvann, vannspeil, blomster og annen beplantning. Det er også innendørs
svømmebasseng, flere jacuzzis, badstuer, lekerom mm.

Tilliggende
fasiliteter

Båtplass kan leies om det er ledig. Kontakt forretningsfører eller megler. Ca. kr.
4-6.000,- pr. år.



Vei, vann og avløp Offentlig.

Reguleringsplan Området er regulert til fritidsboliger, boliger og næring.

Diverse
opplysninger

Boligaksjeselskap: Nøtholmen Resort 1 As, Orgnr.: 987825197
Leilighetsnr.: 2607, Aksjebrevnr.: 76
Gebyr for hjemmelsovergang: 2875, Tinglysningsgebyr pant: 2875
Total gjeld: 169158456, Oppdatert pr: 31.12.2018
Kommentar gjeld: Gjeld oppgitt er selskapsgjeld, det er selskapet Nøtholmen
Resort 1 AS som har gjeld. Gjeld og renter kan ikke trekkes fra i selvangivelsen.
Lån i NOK (48.243.972,-) og SEK (124.641.304,-) Eierbrøk for leiligheten er
0,8588. Mnd avdrag utgjør ca kr.2500,-
Forkjøpsrett: Nei
Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra
forretningsfører. Be om kopi fra megler.
Det er ikke tegnet forsikring for fellesutgifter/sikringsfond. Se forøvrig
aksjeavtalen. Kontakt megler.

Konseptet:
Man kjøper en aksje i anlegget Nötholmen Resort 1 AS, og får bruksrett for en
bestemt leilighet i gitte perioder av året.

Leiligheten går i utleie hele året via Strømstad Spahotell, men du får bruksrett
til leiligheten i opsjonsperioden som er 10 dager i påsken og fra 10 juni til 20
august. Man også kan velge vinterferie og høstferie. Totalt dager er det samme
og trekkes ifra påske eller sommerferie hvis man ønsker vinter- og/eller
høstferie ukene. Dette gir eierne flere uker å velge imellom.

Det må gis beskjed innen en gitt dato samme år om man ønsker å benytte seg
av leiligheten i deler eller hele opsjonsperioden. Dersom ingen beskjed blir gitt
innen fristen, går ukene automatisk inn i leiepoolen. Dette kan endres frem til
annen gitt dato forutsatt at det fortsatt er ledig. Hotellet sender ut
informasjon til eierne vedrørende dette i begynnelsen av året.

Om du ikke vil leie ut hele enheten, kan du velge å bare bruke deler av
leiligheten, enten suiten eller dobbeltrommet, da går den delen du ikke bruker
automatisk tilbake til hotellet som leier den ut. Det kan også være muligheter
til å legge hele leiligheten, suiten eller dobbeltrom tilbake til hotellet i
sommerperioden på senere tidspunkt etter avtale. Da vil man eventuelt kunne
få litt inntekter i denne perioden.

2607 Suite: Gang, kjøkken/stue, soverom, bad/wc, balkong.
2608 Dobbeltrom: Soverom og bad/wc.

Egenbruksperioden:

Bruker man selv ikke leiligheten i denne perioden går den in i hotellets
ordinære drift og du får utbetalt en leie etter hotellets enhver tids gjeldende
satser. Dette utbetales deg på konto innen utgangen av året.

Bruker man leiligheten selv i denne perioden, betales det en sum for bruk og
vask av sengetøy, håndklær og vasking etter oppholdet, kalt sluttvask. Det
betales en sum på ca. sek 1395,- til resepsjonen når du sjekker ut. Uansett om
du har vært der hele perioden eller bare en natt. Er du der lenge, kan du
bestille mellom-vask også, som p.t. koster ca. sek 1395,- pr gang.



Bruk utenom egenperioden:

Ønsker man selv å bruke leiligheten ellers i året kan man benytte "siste minutt-
booking" (når hotellet anser at de har ledig kapasitet) som gjest med frokost,
til en gunstig pris. Kontakt hotellet for å få enhver tids gjeldende satser. Det er
da ikke tilgang til skapene på kjøkkenet i suiten, man bor som en vanlig
hotellgjest. Man er ikke garantert at man får sin egen leilighet i denne
perioden.

Hvor langt oppholdet skal være pr gang bestemmes uti fra deg selv og om det
er ledig. Det kan bestilles fra tidligst 14 dager før og inntil dagen før
oppholdet. Kontakt hotellet direkte, ikke bestill dette via nettet!

Bruk av hotellets tjenester som eier:

Som eier får man eierkort som også er bevis på eierskapet. Man kan bruke
spaavdeling med svømmebasseng og trimrom gratis. Det er 10 % på alle
innkjøp på hotellet (spabehandlinger 25% om du bestiller samme dag) dette
gjelder ikke alkohol og tobakksvarer.

Vedtekter, regler,
regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, sett deg inn i vedtekter, husordensregler,
regnskap, budsjett og årsberetning, se vedlagt salgsoppgaven.

Forkjøpsrett Det er ikke forkjøpsrett for aksjelagets medlemmer.

Prisantydning 1 200 000,- / Fellesutgifter: 2 800,- pr. mnd
Fellesutgifter, avdrag og renter er ca kr.10.000,- men differansen betales av
leieinntekter fra hotellet. // Likviditetstilskuddet pr. mnd. er netto kr. 2800,-
(mnd. totalbeløp med fradrag for leieinntekter SEK 7.488,- / totalt SEK 89.860,-
per år).

Beregnet
totalkostnad

1 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
2 875,- (Noteringsgebyr forretningsfører)
2 875,- (Transportgebyr)
--------------------------------------------------------
5 750,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 205 750,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at
eiendommen selges til prisantydning.

Energiforbruk og
energimerking

Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter E

Forsikring Codan

Kommunale avgifter Alt er inkludert i fellesutgiftene.

Leieinntekter Organisert utleie, årlig minimumsleie SEK 89.860,- + omsetningsbasert leie. Se
informasjon forøvrig i salgsoppgaven eller kontakt megler.

Oppgjør Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for
megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen
finner sted.



Meglers vederlag og
utlegg

Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - SELGER (Kr.5 750)
Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 1 200 000,-) (Kr.42 000)
Totalt kr. (Kr.47 750)

Arealangivelser i
salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra selger og er ikke kontrollmålt av megler.

Andre opplysninger Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller
brann/feievesen.

Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre
annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker
løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er' Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Opplysninger om
innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra selger av
eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Budgiver
oppfordres til å befare eiendommen nøye, gjerne med bygningskyndig.
Undersøkelsesplikten er omfattende i svensk eiendomshandel. Kontakt
megler.

Lov om hvitvasking Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at
eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle
mistenkelige transaksjoner.
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BUDSKJEMA

For eiendom

Strømstad Spa & Resort, leilighet 2607-08, 45240Strømstad

Gnr. , Nøtholmen Resort 1 As Orgnr. 987825197

Oppdragsnummer 1-19-0002

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM :

Kjøpesum Kr. _____________________________

+ omkostninger ihht. opplysninger i salgsoppgave

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK :

Låneinstitusjon Referanse & tlf.nr.

Egenkapital: kr

Totalt kr

EGENKAPITALEN BESTÅR AV : Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom
Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

KRYSS AV HER DERSOM DU ØNSKER : En uforbindtlig prisvurdering av nåværende bolig
Et uforbindtlig tilbud på boligkjøperforsikring

ØNSKET OVERTAGELSESDATO

NÆRVÆRENDE BUD ER BINDENDE FOR

UNDERTEGNEDE FREM TIL OG MED DEN

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 (akseptfrist)

EVENTUELLE FORBEHOLD (eks. finansiering, salg av egen bolig etc.) :

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er
bindende for meg/oss når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres
innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at bud kan kreves fremlagt av kjøper ref. regler for budgiving.

Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan forholde seg til
hvem som helst av oss med tanke på informasjon om bud, endringer i bud fra vår side samt informasjon om avslag eller aksept.

Navn: Navn:

Personnr: Personnr:

Postadresse: Postadresse:

Postnr / poststed: Postnr / poststed:

Tlf.arb Tlf.arb

Tlf.priv Tlf.priv

E-mailadr: E-mailadr:

Dato: Dato:

Sign: Sign:

Legg ved legitimasjon her Legg ved legitimasjon her

Besøksadresse
Lindbergbakken 3

Telefon
23 90 50 11

Telefaks E-mail:
mona@mbeiendom.no

Mona Bjerke Eiendom AS
Orgnr. 815242602



Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen,
Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling §
6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på
eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder
eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

Gjennomføring av budgivning:

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og
motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra
budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID, eller MinID. Med skriftlige
bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist,
overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig o.l. Normalt vil ikke et bud med
forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren
ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke
sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige
interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist
som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig
grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megler vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så
snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel er kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av
budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å
bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

Viktige avtalerettslige forhold:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet
ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller
budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke
ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er f.eks ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger
en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.



Fra 01.01.14 gjelder nye regler for budgivning. Benytt 
“Gi bud”-knappen på eiendommens annonse for å registrere 
ditt bud elektronisk. «Gi bud»-knappen åpner nettsiden 
TryggBudgivning.no som er integrert i meglersystemet. 
Alle bud / budforhøyelser og forbehold overføres automatisk 
inn i budjournalen på den respektive eiendommen.
 
Du logger deg inn på TryggBudgivning.no ved å bruke BankID. 
Det er derfor viktig å huske å ta med deg din BankID-brikke 
på budgivningsdagen. Du kan gi bud fra datamaskin, nettbrett 
eller smarttelefon. 

Når du benytter deg av TryggBudgivning.no trenger du ikke 
å ta bilde av legitimasjon eller sende inn budskjema til megler. 
Etter at bud er registrert med BankID får du en kvittering 
pr. SMS om at budet er mottatt.
 
Du registrerer budforhøyelser ved å logge inn på nytt 
med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen som  
du allerede har mottatt. Budforhøyelser registreres også 
automatisk inn i meglersystemet.

tryggbudgivning.no

NYTT BUDREGLEMENT

- den enkleste 

og mest  sikre 

måten å by på 

bolig i dag!

GI BUD MED BANKID

På eiendommens 
annonse vises det 
en “Gi bud”-knapp 
for elektronisk 
budgivning.

IDENTIFISER MED BANKID

Innlogging fungerer på 
samme måte som i din 
nettbank. Du kan også 
bruke BankID App (iOS/
Android) eller BankID  
på mobil.

REGISTRERING AV BUD

Nettsiden hjelper deg 
med korrekt utfylling 
av budmeldingen.

ELEKTRONISK SIGNERING

BankID lar deg signere 
budmeldingen elektronisk.
Budmeldingen overføres 
til eiendomsmegleren.

BUDRUNDEN

Etter signering vil du 
motta en SMS-kvittering.
Gi budforhøyelser med 
BankID eller ved å svare 
på SMS-kvitteringen.

LØSNINGEN ER EN DEL AV MEGLERSYSTEMET WEBMEGLER 
OG LEVERES OG DRIFTES AV WEBSYSTEMER AS

Lykke til!



 
 
 
 

 
SELGE ELLER LEIE UT EIENDOM? 

 
Skal du selge, leie ut eller refinansiere  

din bolig-, fritid- eller næringseiendom, 
ta kontakt for en rask, uforpliktende verdivurdering  

og tilbud på våre tjenester! 
 

Med vennlig hilsen 

Mona Bjerke eiendom AS 

 

   Mona Bjerke 
                          Daglig leder / eiendomsmegler MNEF 

                                                      Tlf. 23 90 50 11 – mob. 926 39 061 
                                                                  mona@mbeiendom.no 

 

                                          www.mbeiendom.no 
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