
Silinge gård 1, Flen
Fantastisk hästgårdmitt i Sörmland!
Välkommen till Silinge Gård!
Mitt i vackra Sörmland, omringad av böljande landskap och glittrande sjöar ligger den här vackra hästgården. Det här är en
perfekt gård för dig som vill bedriva enmindre verksamhet eller utöva din sport på hemmaplan.
Läget gör att du snabbt tar dig till närliggande städer och tåget tar dig till Stockholm på bara en timma.
Runt husen finns härlig grönska och fina staket ramar in gården! Vackra buskar och träd med bara skogen och naturen som
närmaste granne och bara ett stenkast bort ligger sjön Silingen. Marken uppgår till 5,9 ha där största del är hagmark, yt-
terligare 10 ha finns på arrende. På gården finns en väl tilltagen ridbana om 25x58m som anlades 2019. Fiberduk är lagd
under hela ridbanan samt fyra dräneringar. I det luftigt och trevligt stallet finns sju boxar + fyra stycken nybyggda stora boxar
(fölboxar), spolspilta, stor foderkammare, tre bra uppställningsplatser, stor och fin nyrenoverad sadelkammare, solarium och
tvättstuga med tre stycken tvättmaskiner. Här finns också en skrittmaskin för sex hästar. Det finns gott om förvaring i de
olika uthusen och höskullen och ladan är stor och rymlig. På gården finns även garage och vedbod.
Det putsade boningshuset uppgår till 190 kvm. På framsidan, framför den herrgårdsliknande entrén finns en stor stenlagt
uteplats med matgrupp. Här får många plats vilket gör det till en perfekt yta för större tillställningar eller varför inte bara
en grillkväll med familjen. I princip alla ytskikt är renoverade under 2018-2019 vilket gör att huset känns fräscht och mo-
dernt. På bottenplan finns hall, kök i vinkel, en liten WC, ett stort sovrum och vardagsrum. I vardagsrummet finns en härlig
öppenspis och plats för en stor matgrupp.
På övre plan finns tre bra sovrum, en walk-in-closet, badrummed dusch och en klädkammare. Här finns även utgång till bal-
kongen som har en fantastisk vy över gården.



Har du alltid drömt om en hästgård? Att bo nära naturen och kanske ha en liten båt ner vid sjön? Då är Silinge Gård per-
fekt!
För mer info tveka inte att höra av dig till mäklaren!
Tomtareal/mark 5,9803ha Pris 7 900 000SEK
Pristyp Högstbjudande



Grunddata

Bostadstyp Lantbruk
Fastighetsbeteckning FLEN SILINGE 2:10
Typkod 120 - Lantbruksenhet bebyggd
Gatuadress Silinge gård 1
Postnummer 64293
Ort Flen
Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet
Tomtareal/mark 59 803m2
Totalareal 59 803m2
Taxeringsår 2017
Taxeringsvärdet är Fastställt
Taxeringsvärde byggnad 1 366 000 SEK
Taxeringsvärdemark 505 000 SEK
Summa taxeringsvärde 1 871 000 SEK
Pris 7 900 000 SEK, högstbjudande

Inteckningar

Inteckningar 3
Totalt belopp 2 682 000 SEK

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning Flen Silinge Ga:1
Rättigheter last Officialservitut: Rätt att använda och underhålla befintlig väg fram till fastighets-

gräns, litt c-d enligt kartan, aktbilaga ka1. - Väg
Gemensamhetsanläggning Flen Silinge Ga:2
Rättigheter last Officialservitut: Rätt att underhålla, förnya och nyttja befintlig väg för jord-och

skogsbrukstranporter från vändplan förbi silinge gård fram till traktorväg litt e-f
enligt karta, aktbilaga ka1. - Väg

Rättigheter last Officialservitut: Rätt att använda och underhålla befintlig vattenledningmellan litt
k-m, ungefärligt läge enligt karta, aktbilaga ka1. - Vattenledning

Rättigheter last Ledningsrätt: Rätt att bibehålla, underhålla och förnya elektrisk starkströmsled-
ning - Kraftledning

Byggnader

EKONOMIBYGGNAD



4.2 false

Allmän information

Taxeringsvärde byggnad 331 000 SEK
BOSTADSHUS Småhusbyggnad lantbruk
Allmän information

Byggår 1909
Värdeår 1929
Byggnadstyp 1 1/2 planshus
Antal rum 5
Antal sovrum 4
Taxeringsvärde byggnad 1 035 000 SEK
Boarea (BOA) 190m2
Rumsbeskrivning Renovering av ytskikt gjorda i samtliga rum 2018-2019. Isolering bytt i vardags-

rum samt kök 2018. Bytt innertak i genomgångshall till vardagsrum samt ett sov-
rum på övre plan. Bytt kommod, toalett och skåp på lilla WC´n. På badrummet på
övre plan har man bytt kommod och satt in två skåp. Sadelkammaren renoverad
2018-2019

Byggnad

Grund Torpargrund
Taktyp/takbeklädnad Taktegel
Fasadtyp Puts
Bjälklag Trä
Byggnadskommentar Pumpen till enskilda brunnen genomgången 2019, ny pump till vattnet i stallet

2019. Fönster bytta 2018 på båda långsidorna av huset
Vatten Egen borrad brunn
Avlopp Enskilt avlopp
Uppvärmning Kombipannamed ved eller el
El kommentar Bytt el på hela övervåningen 2018 samt delvis på nedre plan. Nytt elskåp 2018.

Omdragen utv. inkommande el 2018
Skorstenstyp Murad skorsten
Senast provtryckt 2018-01-01
Skorstenskommentar Alla rökkanaler genomgångna samt reparerade 2018. Provtryckta och godkända

2018
Parkeringsbeskrivning Ny väg till huset 2018, ny parkering och väg till stallet 2019. Även parkering på

uppfarten samt ett garage.
Uteplatsbeskrivning Stenlagd uteplats, balkong.
TV/internet Fiber på väg, inget avtal finns ännu.
Kostnader

Årlig elförbrukning 50 000 kWh/ÅR
Antal personer i hushållet 4
Renhållning 3 800 SEK
Försäkring 11 272 SEK
Arrende 10ha 28 000 SEK
Summa driftskostnad 43 072 SEK
Beskrivning av kostnader Övriga kostnader: ca 1800:- för vedpanna /3:e mån, snöröjning gör idag själv men

kan köpas till för 650:-/tim.
200-300:- /bal att få dem inplastade.



Närområde

Områdesbeskrivning Flen - Sörmlands hjärta. I Flen finns det bästa av det mesta; Sveriges största glass-
fabrik, ostar från Jürss och prisbelönt vinproduktion. Dessutomett näringslivmed
små ochmellanstora tjänste- och industriföretag.
I kommunen finns 170 st sjöar och vacker natur. Här finns många gods, slott och
gårdar.
I Flens kommun finnsmångamöjligheter att ta del av friluftslivet. Att vara ute i na-
turen, promenera i skog och mark, bada, paddla kanot eller åka skridskor är något
sommångamänniskor uppskattar att ta del av.
Här finns anläggningar för både inomhus- och utomhusaktiviteter. Bara några mi-
nuter bort ligger Flens golfbana. På Hammarvallen i Flen finns sim-och sporthall,
ishall, fotbollsplaner, bowlinghall och elljusspår. På vintern finns även skidspår vid
god snötillgång.
Inne i Flen finns både, förskola, grundskola samt gymnasieskola. Här finns ävenfle-
ra matbutiker, systembolag, vårdcentral mm. I området finns många gårdar som
bedriver hästverksamhet.

Kommunikationer Bussen stannar precis utanför gården och det tar 5min in till skola och tågstation.
Det tar en timmemed tåg till Stockholm, 40minmed tåg till Norrköping.
Med bil tar du dig snabbt till Katrineholm på 20 min eller till Skavsta Flygplats på
40min.

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


