
Grönviks sjöväg 12, Sorunda
Fantastisk hästgårdmed sjötomt!
Välkommen till Grönviks sjöväg!
Nu har dumöjlighet att förvärva den här fina hästgårdenmed oändliga möjligheter och vattnet utanför fönstret!
Gården har ett unikt läge med sjötomt, två bostadshus, två gästhus, två stall, ett ridhus och flera ekonomibyggnader. Detta
gör gården perfekt som generationsboende eller om du vill driva en verksamhet.
De två bostadshusen på 135 samt 115 kvm har stor möjlighet att sätta sin egen prägel på. Det ena huset har tre sovrum
och det andra 2-3 sovrum. Huset närmast vattnet har en stor altan med otroligt fin utsikt över Himmerfjärden. Här kan du
duka upp till middag om somrarna eller ta ett dopp i spabadet enmörk höstkväll.
Precis intill vattnet ligger de två gästhusen. Det ena uppgår till ca 75 kvm och det andra är en lite mindre friggebod. Dem kan
manmed fördel hyra ut eller använda som personalbostad vid verksamhet.
Totalt finns det 17 st boxplatser fördelat på två stall. I det ena finns nio boxar och i det andra finns åtta stycken boxar. Det
finns även spolspilta i båda stallen samt sadelkammare och förvaringsrum. I ena stallet finns även ett kök samt tvättrum.
Ridhuset uppgår till 20x60 kvm och är perfekt att ha under de kallare månaderna. Det finns även en liten uteridbana.
Marken uppgår till drygt 4,7 ha och här finnsflera stora och bra hagar. Den stora ladan är isolerad och har gott om förvarings-
utrymme samt en stor carport för gårdsfordon, båt etc.
Nere vid vattnet finns en väl tilltagen brygga där det finns gott om plats för att ha både solstolar, loungemöbler och mat-
grupp. Här kan du även lägga till med båt och du åker snabbt över till Mörkö eller Oaxen.
Kvällssolen strålar in över bryggan och här är en rogivande plats att blicka ut över vattnet och skärgårdsfärjorna som glider
förbi. Här bor du nära naturen i en idyll sommånga drömmer om.



Det här är en unik möjlighet att förvärva både sjötomt och gård i ett och ger möjlighet för både båt- och hästintresse!
Är detta en plats för dig, tveka inte att höra av dig till mäklaren för mer information!
Tomtareal/mark 4,7422ha Pris 10 995 000SEK
Pristyp Högstbjudande



Grunddata

Fastighetstyp Lantbruk
Fastighetsbeteckning NYNÄSHAMNSÖDRA SJÖBERG 1:1
Typkod 120 - Lantbruksenhet bebyggd
Gatuadress Grönviks sjöväg 12
Postnummer 14897
Ort Sorunda
Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet
Tomtareal/mark 47 422m2
Totalareal 47 422m2
Taxeringsår 2019
Taxeringsvärdet är Fastställt
Taxeringsvärde byggnad 2 905 000 SEK
WORDPRESSWHEREOF 3 354 000 SEK
Summa taxeringsvärde 6 259 000 SEK
Pris 10 995 000 SEK, högstbjudande

Inteckningar

Inteckningar 4
Totalt belopp 4 815 000 SEK

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning NynäshamnOttersta Ga:1
Rättigheter last Avtalsservitut: Elledning,vattenledning - Se beskrivning
Rättigheter last Ledningsrätt:Underjordisk elektronisk kommunikationsledning (jordkabelmeddi-

stanspålar,kabelbrunnar, kabelskåp, kanalisation och övriga anordningar) som be-
hövs för dess ändamål - Elektronisk kommunikation

Rättigheter last Ledningsrätt: Starkström
Inskrivna övriga rättigheter,
belastningar och övriga gravationer

Avtalsrättighet Elledning

Byggnader

EKONOMIBYGGNAD

Allmän information

Taxeringsvärde byggnad 232 000 SEK
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SMÅHUSBYGGNAD LANTBRUK

Allmän information

Byggår 1870
Värdeår 1946
Antal rum 4
Taxeringsvärde byggnad 1 558 000 SEK
Boarea (BOA) 135m2
Biarea (BIA) 20m2
Byggnad

Taktyp/takbeklädnad Plåt
Byggnadskommentar Renoverat löpandemellan 2010-2019
Avlopp Enskilt avlopp
Typ av uppvärmning Luftvärmepump, panna, braskamin
Parkeringsbeskrivning Parkeringsmöjligheter på gården samt i carport
Uteplatsbeskrivning Flera uteplatser, altan, stor brygga
TV/internet Väntar på fiber
Kostnader

Antal personer i hushållet 4
Uppvärmning 0 SEK
Sotning 700 SEK
Vatten och avlopp 5 000 SEK
Väg 2 500 SEK
Renhållning 2 500 SEK
Försäkring 90 000 SEK
Summa driftskostnad 100 700 SEK
Beskrivning av kostnader Försäkringen ca 90 000 SEK när allt är igång, annars ca 36 000 SEK
SMÅHUSBYGGNAD LANTBRUK

Allmän information

Byggår 1909
Värdeår 1929
Antal rum 3.5
Taxeringsvärde byggnad 1 115 000 SEK
Boarea (BOA) 115m2
Biarea (BIA) 16m2
Byggnad

Taktyp/takbeklädnad Plåt
Vatten Enskilt vatten året om
Avlopp Enskilt avlopp

Närområde

Områdesbeskrivning Inte långt frånNynäshamn ligger Sorunda. Här borman nära skola, aktiviteter och
servicemenhar också närhet till skog och öppna landskap.Härfinns enhembygds-
gård som bland annat arrangerar midsommarfirande och hembygdsdagar.
Här finns också många runstenar, hällristningar, fornborgar och hundratals grav-
fält som skapar historia.
Sporthall finns i Sunnerby. Möjlighet till aktiv fritid med golf, hästsport och en här-
lig natur och havet på nära avstånd. Inte långt från gården ligger Rangsta Båtklubb
som har ca 170medlemmar. Här finns också 117 st båtplatser.
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Kommunikationer Bra bussförbindelser finns. Från Sorunda går följande bussförbindelser: Till Trolls-
ta linjerna729, 848och858. Lisö linje 856.Nynäshamn linjerna783, 848och858.
Södertälje linje 783. Tumba linje 729. Tungelsta linje 848. Västerhaninge linje 848.
Ösmo linjerna 783 och 858 och Stora Vika linje 848.

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


