Grevekällan, Eskilstuna
Kjula
Stor hästgård med perfekt läge och många faciliteter!
Välkommen till Grevekällan!
Bara 5 min från E20 ligger den här ﬁna gården med stora möjligheter för den häst/trav intresserade.
Här ﬁnns alla faciliteter för att kunna driva hästverksamhet samt uthyrning av stugor.
Det ﬁnns två st stugor för uthyrning varav den ena är på 40 kvm med 1 rok. Flera ekonomibyggnader ﬁnns, så som lada,
loge, garage, verkstad, smedja och stall. Även ett vackert gammalt magasin som idag används som loppis.
I det varmisolerade stallet ﬁnns fyra boxar, skospilta, sel-/sadelkammare, toalett, ﬁkarum och omklädningsrum.
Det ﬁns även ytterligare ett stall som idag används för uthyrning. Det har 11 boxar, selkammare, pumprum, tvättmaskin,
ﬁkastugan samt duschhall till hästarna med golvvärme.
På gården ﬁnns även skrittmaskin med 8 platser, travbana, två st uteboxar och ﬂera lösdrifter. Alla lösdrifter är försedda
med vintervatten och den ena har även en varm sadelkammare.
Det ﬁnns ﬂera förråd med gott om förvaringsutrymme.
Det stora bostadshuset är ljust och fräscht renoverat. Det ﬁnns tre stycken sovrum, två fräscht renoverade badrum och
ett modernt kök som ligger i anslutning till matrum och vardagsrum. Från matrummet ﬁnns även utgång till den trälagda
altanen. Den generösa ytan gör att det ﬁnns plats för både matgrupp, loungedel samt spabad. På tomten ﬁnns uppvuxna
fruktträd och ett trädgårdhus med källare som passar perfekt som mat- eller vinkällare.
Gården har ett perfekt läge då du snabbt tar dig ut på E20 och det tar bara ca 10 minuter in till Eskilstuna city.

Tomtareal/mark

15,2654ha

Pristyp

Högstbjudande

Pris

12 000 000SEK

Grunddata
Fastighetstyp

Lantbruk

Fastighetsbeteckning
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Typkod

120 - Lantbruksenhet bebyggd

Område

Kjula

Gatuadress

Grevekällan

Postnummer

63506

Ort

Eskilstuna

Tomtarealuppgifter enligt

Lantmäteriet

Tomtareal/mark

152 654 m2

Totalareal

152 654 m2

Taxeringsår

2017

Taxeringsvärdet är

Fastställt

Taxeringsvärde byggnad

2 003 000 SEK

Taxeringsvärde mark

919 000 SEK

Summa taxeringsvärde

2 922 000 SEK

Pris

12 000 000 SEK, högstbjudande

Areal
Beskrivning för alla arealer

Mostugan 1:20 ingår och har en areal på 3380kvm.
Skogsmark ca 1 ha barrskog, ca 1 ha lövskog
Övrig hagmark (ej gräs/åker) ca 1 ha

Inteckningar
Inteckningar

6

Totalt belopp

4 600 000 SEK

Övriga rättigheter och belastningar
Gemensamhetsanläggning

Eskilstuna Kjula-Berga Ga:5

Rättigheter last

Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning

Samfällighet
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Avtalsrättigheter

Avtalsservitut Väg

Byggnader
EKONOMIBYGGNAD
Allmän information
Taxeringsvärde byggnad

749 000 SEK

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

1909
1929
1 1/2 plan
6
1 254 000 SEK
171 m2
9 m2

Rumsbeskrivning

Kök Kitchen från 2005, trägolv i kök + kontor.
Diskamaskin, kyl, frys +10 år
Ugn, häll, ﬂäkt 3 år

Byggnad
Mark
Grund
Taktyp/takbeklädnad
Fasadtyp
Utvändiga plåtarbeten
Fönster
Bjälklag
Byggnadskommentar

Sand/jord
Torpargrund
Betongpannor
Träfasad
Plåt
2-glasfönster
Trä
2 stugor ﬁnns varav den ena 40 kvm med 1 rok. Ekonomibyggnader ﬁnns Lada/Loge/verkstad.
Garage, två st uteboxar + lösdrift. Stallet isolerat 4 boxar, Skospilta, Sadelkammare, toalett, ﬁkarum, omklädningsrum.
Stall för uthyrning med 11 boxar, selkammare, pumprum, tvättmaskin, ﬁkastugan,
duschhall till hästarna med golvvärme.
På gården ﬁnns skrittmaskin med 8 platser. Lösdrift med vintervatten i alla lösdrifter.
Smedja med förråd och lösdrift
Lösdrift med varm sadelkammare
Magasin med loppis.
Trädgårdshus med källare

Vall (Banan) 3,5 ha
Lilla vallen 1,55 ha
Hagar åkermark 2,6 ha
Skogsbete 2,2 ha
Stödrätter 6,6 ha
Läng banor yttre 800 m, inner 680 m

Arrende av Sveaskog: Rakbana, 5 km skogsväg delat med granne. Ca 6000:-/år

Vatten
Avlopp
Typ av uppvärmning
El kommentar
Skorstenstyp
Skorstenskommentar
Parkeringsbeskrivning
Uteplatsbeskrivning
TV/internet

Solelsproduktion sept/19-sept/20 (12 mån) 46000kw/h, tot. förbrukning samma period ca 47000 kwh
Djupborrad brunn
Enskilt avlopp
Bergvärmepump/Solpaneler
Vattenburen el
Murad skorsten
Skorsten godkänd
Flera parkeringsytor på gården
Möjlighet till ﬂera uteplatser ﬁnns
ADSL

Kostnader
Hushållsel

42 000 SEK/ÅR

Vatten och avlopp

2 000 SEK/ÅR

Renhållning

1 000 SEK/ÅR

Försäkringskostnad

18 000 SEK/ÅR

Väg

3 000 SEK/ÅR

Summa driftskostnad

66 000 SEK/ÅR

Kommentar

Intäkter ca 23.000:- + moms stall
1000:- /mån stugan

Närområde
Områdesbeskrivning

Gården ligger strax utanför Eskilstuna centrum - mellan Kjula-Berga och Hugelsta.
Gården har ett skyddat, avskiljt läge men har ändå nära till både motorväg och
Eskilstuna centrum. Inom 10 minuter tar du dig till både ICA, Eskilstuna Golfklubb,
bensinmack och lasarett. I Kjula och Odlaren som är grannområden ﬁnns skolor
och förskolor och området har ﬂera ﬁna promenadstråk och elljusspår.

Kommunikationer

10-12 minuter till Eskilstuna centrum med bil. Ca 1,20 h till Stockholm med bil.

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

