Eskilstuna, Lista Sartorp 1
Lista

Hästgård i hjärtat av Sörmland med stall, lösdrift och ﬂera
ekonomibyggnader!
Snabbfakta
Rum

8

Boarea (BOA)

188m2

Tomtareal/mark

40 102m2

Pris

6 500 000SEK

Pristyp

Utgångspris

Välkommen till Lista Sartorp!
Det här är en fastighet i behändig storlek för dig som vill ha hästarna hemma. Här ﬁnns eget litet stall samt utestall om
sammanslaget 10 boxar. Flera ekonomibyggnader ﬁnns med bl.a en lägenhet/spahus.
Det här är en oas med avskilt och skyddat läge men som ändå har närhet till grannar.
På husets framsida ﬁnns en stor altan med plats för utemöbler samt en svalkande pool. Det ﬁnns även en inglasad
del av altanen som ger skydd mot vädret och kan förlänga sommaren.
Här kan du sitta vid köksbordet och blicka ut över tomten där det passerar både älgar, rådjur, dovhjortar och rävar.
Boningshuset har vacker inglasad entré som leder in till hallen. Här ﬁnns fyra garderober med gott om förvaring.
På samma plan ﬁnns även ett vardagsrum med parkettgolv och ett sällskapsrum med en charmig kakelugn. Köket har en
öppen planlösning mellan kök och matrum som ger en ljus och luftig känsla, alla vitvaror är från 2019.
Badrummet är från 2022 och är helkaklat med golvvärme och här ﬁnns både bastu samt dusch.
Tvättstugan ﬁnner du även den på nedre plan och har tvättmaskin och torktumlare från 2019.
Intill tvättstugan ﬁnns en klädkammare som ger ytterligare möjlighet till bra förvaring.
På övre plan ﬁnns tre stycken sovrum varav det ena har utgång till balkong. Här ﬁnns också ett allrum samt en WC
som renoverades 2020.
Ett förrådsrum ﬁnns även i vindsutrymmet.
På fastigheten ﬁnns ﬂera ekonomibyggnader. Bl.a. en lite stuga med kök och frys-toa. Den här lilla stugan är perfekt
att nyttja som gästhus.
I den andra ekonomibyggnaden ﬁnns en lägenhet/spa i två plan. Kök och WC med dusch, badkar och bastu ﬁnns på nedre
plan samt ett stort rum på övre plan. Den här lägenheten skulle man kunna hyra ut eller använda som personalbostad
eller varför inte som bostad till tonåringen i familjen.
Den tredje ekonomibyggnaden innehåller ett garage, magasin, vindsförråd, sadel-/selkammare och pannrum. En tillbyggnad är gjord med en stalldel som rymmer fyra boxar samt en duschbox. Här ﬁnns också en gjuten dyngplatta.
Utestallet har sex boxar, med vattenkoppar och dyngplatta. El är indraget.
2021 byggde man även en lösdrift som gör att man med fördel kan ha några inackorderingar.
Den här fastigheten ligger med perfekt avskildhet samtidigt som du har nära till kommunikationer och närliggande städer.
Här har du naturen in på knuten och du slipper stadens buller!
Drömmer du om ett liv på landet med hästarna utanför fönstret?
Då är du välkommen att höra av dig till mäklaren för mer information!

Grunddata
Bostadstyp

Objektstyp, övrigt

Fastighetsbeteckning

ESKILSTUNA VINGSLEÖR 1:52

Typkod

220 - Småhusenhet, bebyggd

Län

Södermanland

Kommun

Eskilstuna

Område

Lista

Gatuadress

Lista Sartorp 1

Postnummer

63514

Ort

Eskilstuna

Tomtarealuppgifter enligt

Lantmäteriet

Tomtareal/mark

40 102 m2

Totalareal

40 102 m2

Boarea (BOA)

188 m2

Areauppgift enligt

Lantmäteriet

Antal rum

8

Taxeringsår

2021

Taxeringsvärdet är

Fastställt

Värdeår

1980

Taxeringsvärde byggnad

1 070 000 SEK

Taxeringsvärde mark

277 000 SEK

Summa taxeringsvärde

1 347 000 SEK

Pris

6 500 000 SEK, utgångspris

Tillträde

Enligt överenskommelse

Slutpris

6 500 000 SEK

Inteckningar
Inteckningar

2

Totalt belopp

3 400 000 SEK

Kostnader
Årlig elförbrukning

23 670 kWh/ÅR

Elkostnad

432 SEK/ÅR

Hushållsel

7 540 SEK/ÅR

Vatten och avlopp

1 100 SEK/ÅR

Renhållning

2 918 SEK/ÅR

Försäkringskostnad

7 686 SEK/ÅR

Väg

500 SEK/ÅR

Summa driftskostnad

20 176 SEK/ÅR

Antal personer i hushållet

3

Fastighetsskatt/-avgift

8 874 SEK/ÅR

Försäkring

Moderna Villahemförsäkring

Övriga rättigheter och belastningar
Rättigheter last

Avtalsservitut: Starkströmsledning - Se beskrivning

Rättigheter förmån

Oﬃcialservitut: Väg

Rättigheter last

Ledningsrätt: För att se till, underhålla och reparera ledningen upplåts ett 1
meter brett område för optoﬁberledning (jordkabel med distanspålar, kabelbrunnar, kabelskåp och övriga anordningar) som behövs för dess ändamålmed
ledningen i huvudsak i mitten, se kartor ka1-21 ﬁgur 1-436. - Optoﬁber

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut STARKSTRÖMSLEDNING

Parkering
Parkeringsbeskrivning

Garage för två bilar, carport för två bilar

Byggnad
Allmän information

Byggår gamla delen 1909, tillbyggnad 1980

Byggnadstyp

1 1/2 plan

Byggår

1980

Standardpoäng

30

Utförda renoveringar

Badrum

Mark

Berg, sten, grus, gräs

Grund

Torpargrund

Taktyp/takbeklädnad

Betongpannor

Fasadtyp

Träfasad

Utvändiga plåtarbeten

Plåt

Fönster

3-glasfönster

Stomme

Trä

Bjälklag

Trä

Byggnadskommentar

Jacobson kakel & bygg gjorde badrummet

Vatten

Enskilt vatten året om

Avlopp

Enskilt avlopp

Typ av uppvärmning

Bergvärmepump, luftvärmepump

Typ av ventilation

Självdrag

El kommentar

Solceller monterat 2021

Skorstenskommentar

Ej godkänd

Uteplatsbeskrivning

Inglasad altan, två stycken trädäck

Övriga byggnader

- Stuga med kök och frystoa. El ﬁnns men inget V/A
- Utestall med 6 boxar och draperier. Vattenkoppar, el, stordyngplatta
- Lägenhet i ekonomibyggnad med bastu, badkar, dusch. Toa samt kök på nedreplan och ett stort allrum på övre plan.
-Ekonomibyggnad: dubbelgarage,/carport, vindsförråd, magasin, sadel-/selkammare,
pannrum. Tillbyggnad: Stall med 4 boxar samt duschplats. Gjuten dyngplatta
- Jordkällare

Närområde
Områdesbeskrivning

Området har ﬁna promenad- och ridvägar i skog och mark. Här ﬁnns gott om
vilt, svamp och bär.
Flera lokala producenter ﬁnns i området där man kan köpa viltkött, honung,
ägg, hembakat bröd, blommor mm.
Badplats ﬁnns i Bondeka 4 km bort och möjlighet till liten båtbrygga ﬁnns ca 8
km bort.
I närområdet ﬁnns även ﬂera sevärdheter så som Stora Sundby slott, kyrkor
och ﬂera loppisar i byn som har öppet på helgerna.
Hembygdsföreningen ordar med några aktiviteter och en Yoga-instruktör som
bor i Bondeka anordnar yogaklasser. Idrottsplats ligger ca 2,5 km bort där det
ﬁnns aktiviteter så som fotboll och annan träning för olika åldersgrupper.
Även en skytteförening ﬁnns i Gillberga, ca 5 km bort. Aﬀär och pizzeria ﬁnns
i Stora Sundby ca 12 km bort.
Förskola och skolan för åk 1-6 ﬁnns ca 5 km från fastigheten. Det är en trevlig
liten skola med ca 150 elever som har öppen fritidsgård för eleverna varannan
fredagkväll.

Kommunikationer

Skolskjuts går morgon och kväll ca 150 m från fastigheten. Kommunal buss går
till Eskilstuna och Stora Sundby på väg 230 ca 2 km från fastigheten.
Till Eskilstuna tar det ca 15-25 minuter med bil och till Stockholm tar du dig på
ca 1,5 timme.

Övrigt
Familjen arrenderar idag ytterligare hagmark ca 7-8 Ha

Susanne Feretti, Fastighetsmäklare
Libergsgatan 12, 632 21 Eskilstuna
susanne@ferettimakleri.com
0703-462666

