
Holmgränd 3 64431 Torshälla
Gamla Torshälla
Herrgårdsvilla med unika källarvalv
Välkommen till Holmgränd 3!
Här finner du denna vackra villa i herrgårdsstil med två flygelbyggnader och en grusad innergård framför den magnifika en-
trén.
Denna villa som är uppförd i början av 1900-talet ligger precis intill ån i den gamla delen av mysiga Torshälla. Flygelbyggna-
derna innehåller två lägenheter vardera som hyrs ut av ett separat aktiebolag som vid ett förvärv av huvudbyggnaden också
förvärvas separat som en bolagsaffär.
Fastigheten är helt unik med sitt fantastiska källarvalv där den kände konstnären Allan Ebeling har stått för målningarna på
de gamla välvda stenväggarna. I valvet finner man ett stort rum med plats för långbord, perfekt för middagar med vänner
eller julbord när hela släkten samlas. Där finns även en vägg bestående av tegelrör där man kan låta de goda vinernamogna i
ro. Även ytterligare ett valvrum finns som passar perfekt som vinkällare eller matkällare. I andra änden av källarvalvet hittar
man en stor fräsch spaavdelning. Där finns badkar, dusch och en rymlig bastu med vacker stenmurad vägg.
På entréplan finns en stor salong/vardagsrum i vinkel med öppenspis och fiskbensparkett och intill ligger även ett allrum. På
detta plan finns även två stycken toaletter, varav den enamed dusch, ett sovrum och ett modernt kök med schackrutigt golv.
Intill köket ligger matsalen.
På övre plan finns 2-3 sovrum, utgång till balkong, enwalk-in-closet,WC samt tvättstuga. Flera kattvindar finns somman kan
inreda eller använda som förvaring.



Utanför finns en stor altan med spabad där man kan njuta av ett varmt bad de kyliga kvällarna. Närheten till ån gör att man
får känslan av att vara på landet fast det ligger centralt i Torshälla. Stor gräsmatta med fruktträd sträcker sig runt tomten.
Det här är en unik fastighet med stor potential. Här har du chansen att skapa ett drömboende och samtidigt förvärva ett
bolag för att driva uthyrningsverksamhet. De fyra lägenheterna är uthyrda!
Rum 9 Boarea (BOA) 258m2
Biarea (BIA) 90m2 Tomtareal/mark 2 093m2
Pris 12 000 000SEK Pristyp Högstbjudande



Grunddata

Bostadstyp Småhus
Fastighetsbeteckning ESKILSTUNA TORSHÄLLA 5:17
Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd
Område Gamla Torshälla
Gatuadress Holmgränd 3
Postnummer 64431
Ort Torshälla
Tomtbeskrivning Trädgårdstomtmed herrgård känsla.
Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet
Tomtareal/mark 2 093m2
Totalareal 2 093m2
Boarea (BOA) 258m2
Biarea (BIA) 90m2
Antal rum 9
Antal sovrum 3
Max antal sovrum 5
Taxeringsår 2018
Taxeringsvärdet är Fastställt
Värderingsår 1929
Taxeringsvärde byggnad 1 669 000 SEK
Taxeringsvärdemark 1 027 000 SEK
Summa taxeringsvärde 2 696 000 SEK
Pris 12 000 000 SEK, högstbjudande

Inteckningar

Inteckningar 7
Totalt belopp 7 225 000 SEK

Kostnader

Hushållsel 19 320 SEK/ÅR
Uppvärmning 20 697 SEK/ÅR
Vatten och avlopp 2 000 SEK/ÅR
Renhållning 9 744 SEK/ÅR
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Försäkringskostnad 5 832 SEK/ÅR
Sotning 600 SEK/ÅR
Summa driftskostnad 58 193 SEK/ÅR
Antal personer i hushållet 2
Underhållskostnad 8 400 SEK/ÅR
Fastighetsskatt/-avgift 6 432 SEK/ÅR
Boendekalkyl Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att

upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning Eskilstuna Torshälla Ga:4
Inskrivna övriga rättigheter,
belastningar och övriga gravationer

Fornlämning (Registreringsdatum: 20151202)

Rättigheter förmån Avtalsservitut: Gångbro,gångväg,parkering,vattenledning - Se beskrivning
Inskrivna övriga rättigheter,
belastningar och övriga gravationer

Fornlämning (Registreringsdatum: 20060919)

Rättigheter förmån Officialservitut: Väg

Byggnad

Byggår 1909
Standardpoäng 27
Utförda renoveringar Relax 2015. Altan 2017. Spa bad 2012.
Grundmur Murar till berg
Mark Sten
Grund Grundsula
Taktyp/takbeklädnad Plåt
Fasadtyp Puts
Utvändiga plåtarbeten Galvaniseradmålad plåt
Fönster 2-glasfönster
Stomme Tegel
Bjälklag Trä
Vatten Kommunalt vatten året om
Avlopp Kommunalt avlopp
Uppvärmning Fjärrvärme
Skick på värmeanläggning Mycket bra
Ålder på värmeanläggning 2016
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Typ av ventilation Självdrag
Elkablar Ledningar ej bytta
Huvudsäkring 25 A
Jordat eller ojordat Jordat
Skorstenstyp Murad skorsten
Uteplatsbeskrivning Flera uteplatser finns på fastigheten.
TV/internet Mobilt

Energideklaration

Energistatus Energideklaration är utförd
Energideklaration utförd 2019-04-16
Energiklass
Specifik energianvändning 144 kWh/m2
Energiprestanda, primärenergital 144 kWh/m2
Besiktningsman Fredrik Vestin

Närområde

Områdesbeskrivning Torshälla har ca 10.000 invånare och firade för ett par år sedan 700 år. Det ligger
ca 7 km från Eskilstuna. Då det mesta finns i närområdet är det här ett område
som passar både gamla och unga. Här finns en hamn, flera skolor och förskolor.
Här finns också vårdcentral, flera butiker och restauranger och vackra promenad-
vägar runt ån. I gamla delen av Torshälla finner man ett bibliotek och den vackra
kyrkan med kullerstensgator runt omkring. Här finns även Ebeling-museet och i
ån stoltserar Tors-bockar. Varje år hålls även den välbesökta Torshälla marknad.

Kommunikationer Torshälla ligger endast 10-15 min från Eskilstuna centrum. Bra kommunikationer
med bussar som går flera gånger i timmen.
Ca 1 1/2 timme från Stockholmmed bil.
5 min från E20 och 25minmed bil till Västerås.

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


