
ÅGADE 30, FARRE 

YDERLIGERE HENVENDELSE TIL KARSTEN PETERSEN MOBIL 21 28 77 28 MAIL KP@SADOLIN-ALBAEK.DK 
Firmaet Sadolin & Albæk er ikke involveret, idet informationerne udelukkende er udsendt på vegne Farre Lokalråd. 

 

Jeg har været i dialog med ejeren af denne ejendom, som de nu har besluttet, at de vil have afhændet. De 
nuværende ejere har overtaget ejendommen på tvangsauktion, idet de har finansieret noget ombygning for 
en tidligere ejer. 

Arealer ifølge BBR 

 Bebygget areal beboelse (bygning 1)   79 m² 
 1. sal beboelse (bygning 1)    50 m² 
 Bebygget areal bygning 2    35 m² 
 Grundareal   570 m² 

Bygning 2 (sidebygning) er reelt ca. 26 m² baggang, toilet og fyrrum, ca. 14 m² garage og ca. 9 m² depot i alt 
ca. 49 m². 

Huset har stået tomt i flere år, men fremtræder på trods af det rimeligt sundt og tilsyneladende uden fugt. 
Istandsættelse er påbegyndt med bl.a. støbte gulve i stueetagen. Den resterende istandsættelse mangler. 

Huset er indrettet med entre mod Ågade. Fra entreen er der indgang til 2 sammenhængende stuer også 
mod Ågade. I den anden halvdel af huset er der større køkken/alrum og soveværelse. I bagbygningen er der 
bagindgang og badeværelse. I forlængelse af denne del er der garage samt redskabsskur. Se skitse side 3. 

I fyrrummet er der gaskedel og varmtvandsbeholder, som senest er serviceret i 2008 

 

 

Facade mod Ågade                         Matrikelkort 

 

                       Bagsiden  2 sammenhængende stuer 
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             Køkken       Badeværelse i sidebygning 

 

Hele herligheden kan købes for kr. 200.000 kontant. 
(ca. halvdelen af, hvad de tidligere har forlangt) 

Offentlig ejendomsværdi kr. 490.000 heraf grund kr. 97.700 

 

 

1. sal 
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