
Kilstorp 1, Julita
Julita

Lantlig idyll med närhet till vatten och natur!
Välkommen till Kilstorp!
Den här lantliga gården ligger mellan Eskilstuna och Katrineholm och bara ett stenkast från Hjälmaren. Där är en charmig
idyll med riktig Bullerby-känsla.
På fastigheten finns flera boningshus, stall och hönsgård! Här finns även en egen damm. En riktigt oas med möjlighet till
generationsboende och djurhållning.

En stenlagd gång leder upp till det stora boningshuset som idag är två ihop byggda hus. Det skapar stora möjligheter
och generösa umgängesytor. Stora delar av huset är renoverat men man har också valt att behålla många fina gamla de-
taljer. Här finns gamla trägolv bevarade, vackra kakelugnar och dekorativa spegeldörrar. På nedre plan finns kök, bibliotek,
badrum, syrum och den stora pampiga matsalen som är ett perfekt utrymme för sociala tillställningar. Här finns också det
stora sovrummet.
På övre plan i det finns sovrum, en WC och ett allrum med utgång till balkong. Här är det tak upp i nock och de vackra
takbjälkarna förstärker den lantliga karaktären.

På fastigheten finns även ytterligare ett hus. Detta är perfekt för att hyra ut, använda som personalbostad eller gene-
rationsboende. Även här finns många fina detaljer. På nedre plan finns ett vackert lantligt kök med en gammal vedspis
bevarad precis som i det stora huset. Vedspisen är som ett smycke i köket och passar väl in i den lantliga miljön. På nedre



plan finns även ett vardagsrum med en vedeldad kamin och på övre plan finner man två sovplatser samt ett badrum.
Bakom det lite mindre huset ligger det lilla gästhuset med utsikt över den vackra lilla dammen och poolen. Här finns ett
allrum med sovloft och vatten indraget.

Ladubyggnaderna är byggda som ett U där ena delen är stall och sadelkammare och de övriga delarna är förrådsdelar.
I anslutning till stallet finns även en hönsgård. Runt ladubyggnaderna finns åkermark och hagar och i skogsområdena runt
fastigheten finns fantastiska ridvägar och promenadstråk. Man kan även ta en cykeltur ner till en trevlig badplats vid sjön
Aspen som ligger ca 5 km från fastigheten.
Det här är en grönskande oas för dig som vill bo på landet eller på en hästgård. En rofylld plats att dela tillsammans med
djur och familj och med ett läge där man ändå snabbt kan ta sig in till de lite större städerna.
Välkommen att kontakta mäklaren för mer information om denna charmiga gård!

Tomtareal/mark 5,1227ha Pris 5 500 000SEK
Pristyp Högstbjudande



Grunddata

Fastighetstyp Lantbruk

Fastighetsbeteckning KATRINEHOLM KILSTORP 1:4

Huvudinriktning Hästgård

Typkod 120 - Lantbruksenhet bebyggd

Område Julita

Gatuadress Kilstorp 1

Postnummer 64396

Ort Julita

Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet

Tomtareal/mark 51 227 m2

Totalareal 51 227 m2

Taxeringsår 2020

Taxeringsvärdet är Fastställt

Taxeringsvärde byggnad 2 355 000 SEK

Taxeringsvärde mark 334 000 SEK

Summa taxeringsvärde 2 689 000 SEK

Pris 5 500 000 SEK, högstbjudande

Tillträde Enligt överenskommelse

Inteckningar

Inteckningar 6

Totalt belopp 3 075 000 SEK

Övriga rättigheter och belastningar

Rättigheter förmån Avtalsservitut: Vattentäkt - Se beskrivning

Rättigheter förmån Officialservitut: Rätt att använda samfällda vägarna, vari stamfastigheten har del,
för utfart - Väg i samfälld vägmark

Byggnader

EKONOMIBYGGNAD

Allmän information

Taxeringsvärde byggnad 211 000 SEK

SMÅHUSBYGGNAD LANTBRUK



4.5 false

Allmän information

Byggår 1909
Värdeår 1929
Antal rum 8
Taxeringsvärde byggnad 2 144 000 SEK
Boarea (BOA) 295 m2

Biarea (BIA) 21 m2

Areauppgift enligt Lantmäteriet och säljare

Rumsbeskrivning Duschrum renoverat 2017

Byggnad

Grund Torpargrund
Taktyp/takbeklädnad Tegel/Plåt
Fasadtyp Träfasad
Utvändiga plåtarbeten Plåt
Fönster 2-glasfönster isoler
Bjälklag Trä
Stomme Trä
Byggnadskommentar Byggnaderna är uppförda 1875 och 1895. Tillbyggnad och ihopbyggnad skedde

på 70-talet.
Magasinet ombyggt till bostad 2013.
Pelletsanläggning från 2007, djupborrad brunn från 2013. Nytt avlopp 2016.

Vatten Djupborrad brunn
Avlopp Enskilt avlopp, Biorock
Typ av uppvärmning Pellets, ved, vattenburet
Skorstenstyp Murad skorsten
Skorstenskommentar Spricka i skorsten övervåning
Parkeringsbeskrivning Parkering finns på gården
Uteplatsbeskrivning Flera uteplatser finns
TV/internet Fiber från 2019

Kostnader

Antal personer i hushållet 3

Kostnader

Årlig elförbrukning 38 000 kWh/ÅR

Hushållsel 25 930 SEK/ÅR

Uppvärmning 22 000 SEK/ÅR

Vatten och avlopp 4 000 SEK/ÅR

Renhållning 1 200 SEK/ÅR

Försäkringskostnad 10 000 SEK/ÅR

Sotning 1 000 SEK/ÅR

Samfällighet 1 000 SEK/ÅR

Summa driftskostnad 65 130 SEK/ÅR

Antal personer i hushållet 3



Närområde

Områdesbeskrivning Julita är en mysig liten ort mellan Eskilstuna och Katrineholm. Här finns vacker
natur och stora skogar med bär och svamp. Fantastiska rid- och promenadvägar
finns i området. Det är cykelavstånd till bad i Hjälmaren och ytterligare en bad-
plats finns vid sjön Aspen ca 5 km bort.
Julita gård ligger inte långt bort och är ett välbesökt turistmål med museum, re-
staurang, café, historiska byggnader och underbara trädgårdar.
Matvarubutik finns ”Julita hallen” som ligger ca 8 km från fastigheten. Förskola
och grundskola finns i Äsköping.

Kommunikationer Buss till Katrineholm och Eskilstuna går från busshållsplats ca 6 km från fastig-
heten.
Skolskjuts går från hållplats ca 1,3 km från fastigheten.
Till Katrineholm tar det ca 25 min med bil och till Eskilstuna ca 35 min.

Susanne Feretti, Fastighetsmäklare
Libergsgatan 12, 632 21 Eskilstuna

susanne@ferettimakleri.com
0703-462666


