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Tekninen ja ympäristövirasto  
Tekniska och miljöverket    18.3.2021 

 
Hangö stad bjuder ut till försäljning: 

 
 Täktom skola, som är belägen i Täktom by 
 
 Täktom skola, som är en byggnad med stockstomme, har byggts i början av 

1900-talet. Byggnadens bärande konstruktioner är gjorda av stock och sockeln 
av granitstenar. Källarens konstruktioner är gjorda av betong. Vattentaket har 
byggts av maskinfalsad plåt. Byggnaden har två våningar och källare under en 
del av byggnaden. En del av källaren fungerar som kallt lager. En del av övre 
våningen fungerar som kall förrådsvind. På gården finns dessutom en 
förrådsbyggnad och en före detta wc-byggnad. 

 
 Byggnaden har oljeeldning. Oljepannan är från 1958, men brännaren har 

förnyats. Oljetanken är under jorden, utanför byggnaden. Vatten- och 
avloppsrören är till stora delar ursprungliga. Avloppssystemet leder 
avloppsvattnet till en sluten tank på gården. Byggnaden har naturlig 
ventilation. Elinstallationerna härstammar från olika tidsperioder. 

 
 För tillfället används byggnaden av föreningar. Klassrummen i nedre våningen, 

gamla biblioteket och daghemsutrymmena i andra våningen är uthyrda.  
 
 Huvudbyggnadens våningsyta är cirka 420 m2. Tomten bildas av ett outbrutet 

område från fastigheten 78-403-2-6 och dess storlek är 5 410 m2. På området 
finns en gällande generalplan. Mera information gällande generalplanen finns 
i separata bilagor. 

 
 Byggnaden säljs i befintliga skick. Årsarrendet för tomten är 1 742,02 euro per 

år och bundet till levnadskostnadsindexet. Tomten säljs för 43 550,50 euro 
ifall någon anbudsgivare vill inlösa den. Övriga kostnader framgår ur bilagorna. 

 Anbudsgivaren bör bekanta sig med objektet innan anbudet inlämnas. 
 
 Anbuden ska skickas till nedan nämnda adress och de bör vara oss tillhanda 

senast den 16.4.2021 kl. 12.00. 
 

Köpanbuden skickas i ett slutet kuvert med märke ”Köpanbud/Täktom skola” 
till adressen: 

 
 Hangö stad 
 Stadsdirektör 
 Denis Strandell 
 Boulevarden 6 
 10900 HANGÖ 
 
 Till anbuden ska bifogas en redogörelse över den planerade verksamheten, 

intyg över skatteskulder, meddelande om betalda pensionsavgifter, 
förskottsuppbördsregister utdrag, utdrag av handelsregister samt 
soliditetsintyg.  
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 Köparen väljs på basis av den föreslagna verksamheten. Vid valet beaktas 

verksamhetens lämplighet på området, servicens diversifiering i Täktom samt 
det tilläggsvärde som verksamheten medför till området och staden. 

 
 Staden förbehåller sig rätten att förkasta anbuden. 
 
 
 
 Bengt Lindholm 
 Chef för intern service 
 
 
Bilagor - planritningar och fasader 
 - strandgeneralplan och planbestämmelser 
 - karta över det outbrutna området 
 - asbestkarteringsrapport 
 - bedömning av byggnadens skick 6.5.2011 
 - expertutlåtande 3.9.2014 

- prissättning av tomten och övriga kostnader 
 


