
FräkenbackenNyhem, Katrineholm
Nyrenoverad hästgård i hjärtat av Sörmland
Välkommen till Nyhem!
Mitt i Sörmlands och dess vackra natur hittar du den här välskötta hästgården. Ett nyrenoverat bostadshus, en nybyggd lä-
genhet och en liten gäststuga, stall med bra boxar och stora hagar gör den här gården perfekt för dig som vill driva en egen
liten verksamhet eller för en hästintresserad familj där det finns rum för alla åldrar.
Gården ligger i Katrineholm, nära vatten, natur och Eriksbergs slott. Här finns milslånga skogsvägar och bara ett stenkast
bort ligger en liten sjö som inbjuder till fiske och bad. Inte långt bort ligger även Katrineholms golfklubb och naturen runt
omkring erbjuder både svamp och bärplockning. Här når du fyra stycken ridhus inom 20min.
Det stora bostadshuset uppgår till 142 kvm. På bottenplan finns en ny tillbyggd hall med golvvärme och rymlig klädförva-
ring och ett ljust och fräscht vardagsrum med en värmande gjutjärnskamin. Här finns även utgång till en nybyggd altan som
har en härlig utsikt över naturen runt gården. På samma plan finns också ett vackert kök i lantlig stil med bramaterialval, från
köket når man matrummet som har fönster åt tre håll och härligt ljusinsläpp. På nedre plan finns även enWCmed tvättma-
skin och torktumlare samt dusch.
På övre plan finner du två stycken rymliga sovrum med klädkammare i båda rummen och utanför rummen finns ett all-
rum/kontor. Hela huset är genomgående renoverat under 2019 och allt känns ljust, fräscht och smakfullt.
På gården finns även en magasinbyggnad från 40-talet som man 2018 byggde om till en lägenhet. Lägenheten är väl iso-
lerad och har låg energiförbrukning. Övre plan har en öppen planlösning om ca 40 kvm med modernt kök med stenskivor,



infälld diskho och helkaklad vägg. Här finns utrymme för matbord samt en större vardagsrumsdel. Stora fönster med fin ut-
sikt över beten och skog åt ena hållet och fönster mot gårdsplanen åt andra hållet. På övre plan finns även ett sovrum med
platsbyggd klädförvaring.
Nedre plan består av en rymlig hall med bra förvaring och här finns även ett badrummedWC, dusch samt tvättmaskin.
I denna byggnads nedre plan, separat från bostaden finns en carport som idag används som ved-/höförråd. På byggnadens
gavel finns en nybyggd altan från 2019 om ca 4x4m. El, vatten och avlopp är nytt från 2018 då bostaden byggdes.
Stallbyggnaden är uppdelad i olika avdelningar. Den stora stalldelen har sex stora boxar , två uppställningsplatser, spolspilta
och solarium. Boxarna har vattenkoppar och allt vatten inkl spolspilta är vinterisolerat med frostvakter. Sadelkammaren är
varmisolerad och det finns även ett torkrum som iordningställdes 2015. och ett tvättrum/foderrum som byggdes 2017. Fi-
karummet finns på baksidan med ett nytt, modernt kök med induktionsspis, varmluftsugn och kyl. Toaletten finns tvärs över
stallplan och är även den varm och vinterbonad uppförd 2019. Det finns även en loge/magasindel med stor skjutport och
gjutet golv. Intill det ligger en delmed kallstall där det finns tre stora boxar. I samma byggnad finns även en gårdsverkstad och
trädgårdförrådmed stort förvaringsutrymme.
I anslutning till stallet någrameter frånutgångenfinns sexdaghagar, varavenhar regn-/vindskydd. Samtligahagarhar åretrunt
vattenkopp och belysning. Det finns även en större hage med ligghall byggd 2017. Det finns även två till stora hagar där den
ena har god växtlighet och kan användas som beteshage på sommaren eller lösdrift på vintern. Intill finns även fler hagar och
mark på arrende sommedföljer fastigheten om så önskas. På gården finns även en väl tilltagen ridbana från 2015 om 54x24
mmed belysning. Banan har dike på samtliga sidor och är dränerad.
Hela gården är välskött och näst intill allt är renoverat löpande mellan 2015 och 2019. Allt är väl genomtänkt och noggrant
gjort med både funktion och säkerhet i åtanke. Här kan du bara flytta in utan att behöva tänka på renovering. Är det här går-
den du drömmer om, tveka inte att höra av dig till mäklaren för mer information!
Tomtareal/mark 4,2194ha Pris 4 950 000SEK
Pristyp Högstbjudande



Grunddata

Fastighetstyp Lantbruk
Fastighetsbeteckning KATRINEHOLMERIKSBERG 56:4
Typkod 120 - Lantbruksenhet bebyggd
Gatuadress Fräkenbacken Nyhem
Postnummer 64193
Ort Katrineholm
Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet
Tomtareal/mark 42 194m2
Totalareal 42 194m2
Taxeringsår 2017
Taxeringsvärdet är Fastställt
Taxeringsvärde byggnad 483 000 SEK
Taxeringsvärdemark 338 000 SEK
Summa taxeringsvärde 821 000 SEK
Pris 4 950 000 SEK, högstbjudande

Inteckningar

Inteckningar 10
Totalt belopp 2 875 500 SEK

Övriga rättigheter och belastningar

Rättigheter last Avtalsservitut: Avloppsanordning,ledningar - Se beskrivning
Rättigheter last Officialservitut: Vattentäkt
Rättigheter förmån Officialservitut: Vattentäkt
Rättigheter förmån Officialservitut: Väg
Rättigheter last Officialservitut: Avlopp
Inskrivna övriga rättigheter,
belastningar och övriga gravationer

Avtalsrättighet Avloppsanordning,ledningar

Inskrivna övriga rättigheter,
belastningar och övriga gravationer

Nyttjanderätt JAKT

Byggnader

SMÅHUSBYGGNAD LANTBRUK
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Allmän information

Byggår 1909
Värdeår 1943
Byggnadstyp 1 1/2 planshus
Antal rum 5
Antal sovrum 2
Taxeringsvärde byggnad 483 000 SEK
Boarea (BOA) 144m2
Biarea (BIA) 65m2
Senast renoverat Löpande
Boareauppgift enligt Säljaren
Rumsbeskrivning 2 vånings bostadshus på torpargrund 144 kvm boyta

2 vånings bostadshus på torpargrund 65 kvm boyta
Byggnad

Grund Torpargrund
Taktyp/takbeklädnad Betongpannor
Fasadtyp Träfasad
Utvändiga plåtarbeten Plåt
Fönster 2-glasfönster
Bjälklag Trä
Vatten Enskilt vatten (Djupborrad brunn)
Avlopp Enskilt avlopp (3-kammarbrunnmed infiltration)
Typ av uppvärmning Direktverkande el, braskamin
Skorstenskommentar Sotad årligen
Parkeringsbeskrivning Garage/förrådmed plats för 2-3 bilar
Uteplatsbeskrivning Uteplatser finns på tomten samt nybyggd altan 2019
TV/internet Finns. Fiber är framdraget men ej inkopplat
Kostnader

Årlig elförbrukning 30 000 kWh/ÅR
Antal personer i hushållet 3
Uppvärmning 25 000 SEK
Sotning 800 SEK
Vatten och avlopp 1 600 SEK
Renhållning 1 500 SEK
Försäkring 6 000 SEK
Summa driftskostnad 34 900 SEK

Energideklaration

Energideklaration utförd 2014-01-09
Energistatus Energideklaration är utförd
Energiklass
Specifik energianvändning 11500
Energiprestanda, primärenergital 84
Besiktningsman Jörgen Enocson/Niklas Sjöberg Fukt Saneringsteknik AB

Kostnader

Årlig elförbrukning 30 000 kWh/ÅR
Hushållsel 25 000 SEK/ÅR
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Vatten och avlopp 1 600 SEK/ÅR
Renhållning 1 500 SEK/ÅR
Försäkringskostnad 6 000 SEK/ÅR
Sotning 800 SEK/ÅR
Summa driftskostnad 34 900 SEK/ÅR
Antal personer i hushållet 3

Närområde

Områdesbeskrivning I området finnsmilslånga skogsvägarmed bär och svamp. Här har du närhet till fis-
ke, bad och båtliv . Bara 2 km bort ligger ett kalkbrott och flera ridhus finns inom
20 min resväg. Flera sjöar finns i närområdet och ca 10-15 min bort ligger Katri-
neholms golfklubb och Ericsbergs slott. I närheten finns även en skidbacke för den
somgillar vintersport. Det tar ca 10min till Forssjö där detfinns skola från förskola
t.o.m. åk 6. I Forssjö finns ävenmöjlighet till båtplats och kräftfiske!
Det tar 15 min in till Katrineholm, där finns flera skolor, förskolor, sjukhus, matva-
rukedjor, klädbutiker, apotek, systembolag och järnvägsstation.

Kommunikationer Gården har ett perfekt läge där du når flera större städer under en timma. Du tar
dig till Katrineholm på 15min med bil och till Norrköping tar det ca 40 min, Nykö-
ping 50min och Stockholm når du på 1 h 50minmed bil menmed snabbtåget från
Katrineholm tar det endast 53min.

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


