Lunda Grindstugan 1, Jönåker
Kiladalen
Hästgård i Sörmland med allt man behöver!
Välkommen till Lunda Grindstugan!
Den här hästgården ligger med ett perfekt läge i Sörmlands vackra, böljande natur. Med ett avskiljt läge och en riktig gårdskänsla har du ändå bara ca 20 min till Nyköping och 30 minuter till Norrköping.
Här finns allt man behöver för att bedriva en hästverksamhet. Här finns stora beteshagar, lösdrift med ligghall, ett stort ridhus och upplyst uteridbana. Stallet är väl tilltaget och uppdelat i tre delar, för att lätt kunna utrymma eller stänga av vissa
delar vid eventuella smittor.
Här finns nio boxar och två stycken sadelkammare, en foderkammare och en gjuten betongplatta för gödsel. Idag används
container.
2015 byggdes ett nytt ridhus om 48x22 m. Ridhuset är ljust och luftigt och det finns även en läktare. Längs ridhusets ena sida
byggdes även ett nytt stall 2017 med fyra stycken boxar samt sadelkammare. Ovanpå detta stall finns en höskulle.
Marken uppgår till 6,8 ha och är till största del betesmark.
På gården finns två boningshus. Souterränghuset är huvudbyggnaden och det andra huset hyrs idag ut. Souterränghuset
har tre stycken bra sovrum, ett matrum och öppen planlösning mellan vardagsrum och kök. Köket är ljust och modernt med
bardisk som är perfekt som sällskapsyta när man har gäster och står vid spisen. Vardagsrummet är trevligt med en värmande
braskamin där man kan krypa upp i soffan en burrig höstdag. På souterrängplanet finns en relaxavdelning med bubbelbadkar,
dusch, WC och en vedeldad bastu. Här finns också tvättstuga med utgång till tomten.

På tomten finns även verkstad, bilgarage samt traktorgarage.
När man kommer in i uthyrningshuset har man köket till höger och vardagsrummet till vänster. I köket finns en matplats och
en bevarad gammal vedspis och även i det här vardagsrummet finns en braskamin som värmer gott. På detta plan finns även
ett badrum med WC, dusch och tvättmaskin samt torktumlare. På övre plan finns ett trevligt stort sovrum med flera garderober, ett lite mindre sovrum, en klädkammare och en kattvind för förvaring.
Den här gården är perfekt för dig som vill kunna ha hästarna hemma, kanske bedriva en verksamhet eller hyra ut boxplatser och kunna erbjuda både ridbana och ridhus och nya fräscha stallplatser. Läget gör också att du snabbt tar dig ut på E4:an
och har nära till flera stora, bra tävlingsplatser. Är denna hästgård något för dig? Välkommen att höra av dig till mäklaren för
mer information!
Tomtareal/mark

6,8304ha

Pristyp

Högstbjudande

Pris

7 900 000SEK

Grunddata
Fastighetstyp

Lantbruk

Fastighetsbeteckning

NYKÖPING LUNDA-TYBBLE 18:1

Typkod

120 - Lantbruksenhet bebyggd

Område

Kiladalen

Gatuadress

Lunda Grindstugan 1

Postnummer

61196

Ort

Jönåker

Tomtarealuppgifter enligt

Lantmäteriet

Tomtareal/mark

68 304 m2

Totalareal

68 304 m2

Taxeringsår

2017

Taxeringsvärdet är

Fastställt

Taxeringsvärde byggnad

1 769 000 SEK

Taxeringsvärde mark

1 039 000 SEK

Summa taxeringsvärde

2 808 000 SEK

Pris

7 900 000 SEK, högstbjudande

Inteckningar
Inteckningar

8

Totalt belopp

3 040 000 SEK

Byggnader
EKONOMIBYGGNAD
Allmän information
Taxeringsvärde byggnad

140 000 SEK

SMÅHUSBYGGNAD LANTBRUK
Allmän information
Byggår
Värdeår
Antal rum
Antal sovrum
Taxeringsvärde byggnad
Boarea (BOA)

2005
2005
4
3
1 128 000 SEK
106 m2

Byggnad
Mark

Lantbruksmark

Taktyp/takbeklädnad
Fasadtyp
Fönster
Bjälklag
Byggnadskommentar
Vatten
Avlopp
Typ av uppvärmning
Skorstenstyp
Parkeringsbeskrivning
Uteplatsbeskrivning

Plåt
Träfasad
2-glasfönster, 3-glasfönster
Trä
Bytt golv i tre rum
Borrad brunn
Enskilt avlopp
El, braskamin
Murad skorsten
Parkering på gårdsplan
Altan utanför huset

Kostnader
Årlig elförbrukning

27 448 kWh/ÅR

Antal personer i hushållet
Uppvärmning
Sotning
Vatten och avlopp
Renhållning
Gårdsförsäkring
Summa driftskostnad

5
50 925 SEK
980 SEK
6 867 SEK
3 300 SEK
15 319 SEK
77 391 SEK

SMÅHUSBYGGNAD LANTBRUK
Allmän information
Byggår
Värdeår
Taxeringsvärde byggnad
Boarea (BOA)
Biarea (BIA)

1909
1929
501 000 SEK
63 m2
20 m2

Kostnader
Årlig elförbrukning

27 448 kWh/ÅR

Hushållsel

50 925 SEK/ÅR

Vatten och avlopp

6 867 SEK/ÅR

Renhållning

3 300 SEK/ÅR

Sotning

980 SEK/ÅR

Gårdsförsäkring

15 319 SEK/ÅR

Summa driftskostnad

77 391 SEK/ÅR

Antal personer i hushållet

5

Beskrivning av kostnader

Hyresgäst betalar 9 800kr el/år

Kommentar

Intäkter:
Uthyrningshus 5 500:-/mån kallhyra
Boxplatser 3 500-4 000:-/mån
I dagsläget finns två inackorderingar plus hyresgästen

Närområde
Områdesbeskrivning

Jönåker är en tätort i Nyköpings kommun, Södermanlands län. I sydöstra delen av
tätorten ligger kyrkbyn för Lunda socken, Lunda, med Lunda kyrka. Jönåker ligger
väster om Nyköping på slätten i Kiladalen.
Förskolor och skolor finns i Jönåker och även en matvarubutik. Här finns också
Jönåker golfklubb som har en trevlig golfrestaurang som lagar mat från grunden.
In till Nyköping är det 20 min där större utbud av mataffärer, shopping och restauranger finns.

Kommunikationer

8 min till E4:an. Till Nyköping tar det 20 min med bil och till Norrköping 30 min
med bil.

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

