Solstugan, Eskilstuna
Liten gård med stora möjligheter!
Välkommen till Solstugan!
Det här är en perfekt gård för dig som vill ha en gård i behändig storlek med hästar hemma utan att behöva sadla om till
lantbrukare på heltid.
Det gamla huset från 1800-talet har en boyta på ca 100 m2 och har renoverats löpande. Två nya altaner byggdes 2019
i söder- och österläge, samt en ny farstu. Man har även bevarat de gamla trägolven i ﬂera av rummen samt den murade
gamla öppna spisen.
På tomten ligger även en vedbod samt en jordkällare.
Stallet ligger bara ett stenkast bort från huset och byggdes 2004. Här ﬁnns 11 boxar, foderutrymme, skötarplatser och en
uppvärmd sadelkammare med luftvärmepump.
Stallet har ﬂera förvaringsutrymmen samt en övernattningslägenhet med egen ingång. Övernattningslägenheten har ett
litet kök med matplats, ett litet allrum samt ett sovloft. Perfekt att hyra ut, använda som arbetarbostad eller kanske som
bostad för tonåringen i huset.
Fastigheten är även försedd med solpaneler.
Det mesta av gårdens ca 2 ha används till hagar. En av hagarna används som paddock 30x50 och i närliggande område
ﬁnns ﬂera bra ridvägar i skogen. Bara 10 min bort ligger hästcentret Arphus där det regelbundet anordnas träningar och
kurser.
Om den här hästgården är något för dig, tveka inte att höra av dig till mäklaren för mer information!

Tomtareal/mark

2,0044ha

Pristyp

Högstbjudande

Pris

4 400 000SEK

Grunddata
Fastighetstyp

Lantbruk

Fastighetsbeteckning

ESKILSTUNA HARBY 1:7

Typkod

120 - Lantbruksenhet bebyggd

Gatuadress

Solstugan

Postnummer

63506

Ort

Eskilstuna

Tomtarealuppgifter enligt

Lantmäteriet

Tomtareal/mark

20 044 m2

Totalareal

20 044 m2

Taxeringsår

2017

Taxeringsvärdet är

Fastställt

Taxeringsvärde byggnad

2 202 000 SEK

Taxeringsvärde mark

383 000 SEK

Summa taxeringsvärde

2 585 000 SEK

Pris

4 400 000 SEK, högstbjudande

Inteckningar
Inteckningar

2

Totalt belopp

664 000 SEK

Övriga rättigheter och belastningar
Rättigheter förmån

Oﬃcialservitut: Rätt att använda den samfällda vägen s, vari stamfastigheten har
del, för utfart till den allmänna vägen. - Väg i samfälld vägmark

Rättigheter förmån

Oﬃcialservitut: Rätt att använda vägen a för utfart - Väg

Rättigheter last

Ledningsrätt: Starkström

Byggnader
EKONOMIBYGGNAD
Allmän information
Värdeår
Taxeringsvärde byggnad

2006
1 773 000 SEK

Beskrivning

Stallbyggnad från Bruksbalken uppfört 2004.
Trästomme uppfört i lösvirke på gjuten platta.
11 boxar, foderutrymme, skötarplatser, uppvärmd sadelkammare med varmluftspump.
Förvaringsutrymmen samt en övernattningslägenhet med egen ingång.
Fastigheten är försedd med solpaneler.

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

1848
1929
3
429 000 SEK
100 m2

Byggnad
Grund
Taktyp/takbeklädnad
Fasadtyp
Fönster
Byggnadskommentar

Torpargrund
Plåt
Träfasad
2-glasfönster
Löpande renoveringar har gjort från 1995.
Renoveringar:
-Solpaneler på stallet, levererade av Sveab 2017
-Altanbygge söder och österläge, 2019
-Ommurning av beﬁntlig vedspis samt kakling av kök 2017
-Installation och montering av värmeluftpump 2019, Elon
- Fiber draget till bostadshus och stall 2019- ej inkopplat - IP Only
- Renovering av hall, tapetsering, golvläggning 2016
- Installering och montering av förbränningstoalett 2017
Övriga byggnader:
Vedbod samt jordkällare.

Avlopp
Typ av uppvärmning
TV/internet

Nytt V/A behöver åtgärdas pga åläggande.
Enskilt avlopp
Ved/Värmeluftpump
- Fiber draget till bostadshus och stall 2019- ej inkopplat - IP Only

Kostnader
Antal personer i hushållet
Beskrivning av kostnader

2
Total driftkostnad ca 54 000 kr/år
2-3 personer samt 2 st hästar.

Kostnader
Summa driftskostnad

54 000 SEK/ÅR

Antal personer i hushållet

2

Beskrivning av kostnader

Kostnaden avser 2 personer i hushållet samt 2 hästar

Närområde
Områdesbeskrivning

I området ﬁnns mycket natur, ﬁna ridvägar och ﬂera gårdar. I Kjula som ligger
ett par kilometer bort ﬁnns förskola, skola och kyrka. Det tar ca 13 min in till
Eskilstuna där det ﬁnns välsorterade matbutiker, skolor, förskolor, klädesbutiker
mm.

Kommunikationer

På 10 minuter når du E20.
Till Eskilstuna 13 min med bil
Till Strängnäs 20 min med bil
Till Stockholm drygt 1 tim med bil
Bussförbindelse ﬁnns från stora vägen ca 500 meter från gården.

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

