Lästringe Baggebol 5, Tystberga
Tystberga
Hästgård i Sörmland med sjötomt!
Tomtareal/mark

8,17ha

Pristyp

Högstbjudande

Pris

9 500 000SEK

Grunddata
Bostadstyp

Lantbruk

Fastighetsbeteckning

NYKÖPING VEDA 3:15

Typkod

120 - Lantbruksenhet bebyggd

Område

Tystberga

Gatuadress

Lästringe Baggebol 5

Postnummer

61199

Ort

Tystberga

Tomtarealuppgifter enligt

Lantmäteriet

Tomtareal/mark

81 700 m2

Vattenareal

15 400 m2

Totalareal

97 100 m2

Taxeringsår

2017

Taxeringsvärdet är

Fastställt

Taxeringsvärde byggnad

3 056 000 SEK

Taxeringsvärde mark

912 000 SEK

Summa taxeringsvärde

3 968 000 SEK

Pris

9 500 000 SEK, högstbjudande

Fastighetsuppgifter
Fiske
Beskrivning

Sjötomt med ett unikt läge. Sjön är klar och djup med fin sand efter strandlinjen.
Vid bryggan finns även ett båthus och fantastiska klippor med kvällssol.

Betesmark
Beskrivning

Stor åker och betesmark.

Jakt
Beskrivning

Mycket bra fiske och jaktmöjligheter på hjort och gris.

Inteckningar
Inteckningar

1

Totalt belopp

325 000 SEK

Övriga rättigheter och belastningar
Gemensamhetsanläggning

Nyköping Veda Ga:1

Inskrivna övriga rättigheter,
belastningar och övriga gravationer

Likstammen-Torpesta Kvarn, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 20030400, Registreringsdatum: 20050317)

Rättigheter last

Officialservitut: Tillträde fäste för damm

Gemensamhetsanläggning

Nyköping Torpesta Ga:1

Rättigheter last

Officialservitut: Vattenavledning

Rättigheter förmån

Officialservitut: Rätt att använda den befintliga vägen a som utfart för en fritidsbostad vidsjön likstammen - Väg

Rättigheter last

Officialservitut: Rätt att använda den befintliga vägen b fram till väg ingående i gemensamhetsanläggningen veda ga:1 för utfart samt för interna transporter inom
fastigheten - Väg

Rättigheter last

Officialservitut: Rätt att behålla, underhålla och förnya en avloppsanläggning med
tillhörande avloppsledning, brunnar och infiltrationsbädd inom område c. - Avlopp

Rättigheter last

Officialservitut: Rätt att för uttag av vatten för ett hushålls behov använda befintlig vattenledning med backventil, hydrofor m.m. från sjön likstammen och i en
ungefärlig sträckning d1 fram till och i uthusbyggnad enligt kartan, samt rätt att
behålla, underhålla och förnya en vattenledning i en ungefärlig sträckning d2 från
denna byggnad och fram till fastighetens gräns. - Vattentäkt, vattenledning

Rättigheter last

Officialservitut: Rätt att använda den befintliga körvägen e för jord-och skogsbrukstransporter. - Väg

Byggnader
EKONOMIBYGGNAD
Allmän information
Taxeringsvärde byggnad

210 000 SEK

HUVUDBYGGNAD

Småhusbyggnad lantbruk

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

2016
2016
7
2 846 000 SEK
189 m2

Byggnad
Byggnadskommentar
Vatten
Avlopp
Uppvärmning
Senast provtryckt

Huset är byggt 2016 och färdigställt 2017, tvåårs besiktning skall snart göras
Djupborrad brunn
Enskilt avlopp
Bergvärmepump
2017-04-01

GAMMALT RIDHUS/MASKINHALL

Ekonomibyggnad

Allmän information
Beskrivning

2015 målades fasad och foder samt några plåtar byttes på stallet och ridhuset

Närområde
Områdesbeskrivning

Fantastiskt boende mitt i Södermanland med den lantliga idyllen och egen sjötomt.
10 min från Baggebol kan man ta båt till Öster Malma för en liten promenad till en
trevlig restaurang och jägarförbundets huvudkontor.
Närmsta affär ligger i Vagnhärad eller Nyköping, det tar ca 15min till båda ställena
och bensinmack finns 10min bort.
Förskola och skola upp till 6:an ligger i Lästringe, fyra kilometer bort, ca 6min med
bil där även kyrkan ligger.
Högstadie och gymnasium finns i Nyköping och Trosa.
Allmänt bad i likstammen som är mycket populärt ligger ca 100m bort.
Bra jakt och fiske möjligheter, man får fiska fritt i Likstammen då man äger vatten.

Kommunikationer

Det tar 35 min till Södertälje med bil och till Stockholm 50 min med bil.
Det är 10 km till Stendörren.
Tåg från Vagnhärad till Stockholms central tar ca 38 min.
Ca. 20 min till Tystberga där du kan åka till Stockholm och Nyköping och ca 10 km
till Trosa som också tar 20 min med bil.
Det är 4 km till Lästringe där bussförbindelse finns.
Du tar dig snabbt på E4an som ligger ca 4 km bort.

Övrigt
Bredband på gång in.

Susanne Feretti, Fastighetsmäklare
Libergsgatan 12, 632 21 Eskilstuna
susanne@ferettimakleri.com
0703-46 26 66

