
Älunda Prästgård, Husby-Rekarne
Liten hästgård i lantlig Sörmlandsidyll
Älunda Prästgård är en charmig liten hästgård med lantligt läge i Sörmland, bara 15 minuter utanför Eskilstuna.
Fastigheten omringas av vacker natur och böljande landskap. Här finns två små stall och det här boendet passar perfekt
till dig som vill bo på landet och kunna ha dina hästar hemma men samtidigt snabbt kunna ta dig in till stan. Bredvid finns
det möjlighet att betala per gång om man vill nyttja ridhusen/ridbanorna.

Gården är från slutet av 1800-talet och flera gamla vackra detaljer finns bevarade så som trägolv, vedspis och dekora-
tiva kakelugnar. Huset uppgår till 141 m2 och består av 4-5 rum, varav tre stycken sovrum. På bottenplan finns kök, allrum,
vardagsrum och ett sovrum, badrum och grovkök. Från vardagsrummet finns utgång till en stor altan som har en fantastisk
vy över åkrarna. På övre plan finns det två sovrum, kontor och wc.

På fastigheten finns även två stycken gamla stall. I det lilla stallet finns möjlighet till 2-3 boxar och i det lite större stallet
4-6 boxar beroende på storlek och behov. Man har idag delat av 1/3 av det stora stallet och använt som garage. Marken
uppgår till drygt 1,5 ha där halva är betesmark och halva är skogsmark. På tomten finns även en jordkällare från 1800-talet
som renoverats och fungerar perfekt som extra förvaring av råvaror.
Tomten är lummig med gamla uppvuxna buskar och träd. Det här är en oas för dig som vill komma ifrån storstadens brus
och njuta av livet och lugnet på landet!

Välkommen att kontakta mäklaren för mer information!



Rum 4 Boarea (BOA) 141m2

Tomtareal/mark 15 040m2 Pris 3 500 000SEK
Pristyp Högstbjudande



Grunddata

Bostadstyp Objektstyp

Fastighetsbeteckning ESKILSTUNA ÄLUNDA 2:2

Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd

Gatuadress Älunda Prästgård

Postnummer 63518

Ort Husby-Rekarne

Tomtbeskrivning Hälfen hagmark, hälften skogsmark

Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet

Tomtareal/mark 15 040 m2

Totalareal 15 040 m2

Boarea (BOA) 141 m2

Areauppgift enligt Lantmäteriet

Antal rum 4

Antal sovrum 3

Max antal sovrum 4

Taxeringsår 2018

Taxeringsvärdet är Fastställt

Värdeår 1929

Taxeringsvärde byggnad 750 000 SEK

Taxeringsvärde mark 505 000 SEK

Summa taxeringsvärde 1 255 000 SEK

Pris 3 500 000 SEK, högstbjudande

Tillträde Enligt överenskommelse

Inteckningar

Inteckningar 10

Totalt belopp 1 800 000 SEK

Kostnader

Årlig elförbrukning 9 300 kWh/ÅR

Elkostnad 18 000 SEK/ÅR

Vatten och avlopp 1 429 SEK/ÅR

Renhållning 2 900 SEK/ÅR



3.5 false

Försäkringskostnad 5 100 SEK/ÅR

Sotning 3 000 SEK/ÅR

Larm 6 000 SEK/ÅR

Bredband 6 000 SEK/ÅR

Summa driftskostnad 42 429 SEK/ÅR

Antal personer i hushållet 3

Underhållskostnad 20 000 SEK/ÅR

Fastighetsskatt/-avgift 8 524 SEK/ÅR

Beskrivning av kostnader Underhållskostnader varierar

Försäkring Länsförsäkringar

Parkering

Parkeringsbeskrivning Parkering på gårdsplan

Byggnad

Allmän information Byggnaden är ombyggd och renoverad flera gånger sedan uppförande

Byggnadstyp 1 1/2 plan

Byggår 1886

Standardpoäng 23

Utförda renoveringar Bytt tak på takkåpan samt höjt taket här, byggt veranda, iordningställt jordkällare,
påbörjat garagedel och takbyte i stora stallet

Mark Lera

Grund Sten med betongrappning

Taktyp/takbeklädnad Plåt

Fasadtyp Stående träpanel på reveterat timmer

Utvändiga plåtarbeten Plåt

Fönster Englas + englas (som kan tas bort på sommaren) - original

Stomme Timmer

Bjälklag Trä

Byggnadskommentar Fönster i takkupan, dubbeldörr till altanen och fönster vid ytterdörren är nyare.
Möjlighet finns att ansluta till kommunalt VA via samfälligheten.

Vatten Enskilt vatten året om - vattenpump bytt 2018

Avlopp Enskilt avlopp - föreläggande

Typ av uppvärmning Ved samt luftvärmepump(luft-luft), tre fungerande kakelugnar

Typ av ventilation Självdrag

El kommentar Nydragen el i hela huset ca år 2000
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Skorstenskommentar Två skorstenar varav en används till att elda i. Ventilationskanaler i skorstenarna

Uteplatsbeskrivning Altan med utgång från vardagsrum byggd 2007

Övriga byggnader Stall/Garage: Originalbyggnad från 1800-talet, tillbyggd runt år 2000. Ombyggd
till stall år 2000, ca 9x13 m, mellanvägg byggd 2021 vilket delat av 1/3 av ytan
till garage ca 4x9 m.
Litet stall: 5x10 m, indraget el och vatten runt år 2000 i båda stallen.
Jordkällare: Original från 1800-tal, helrenoverad mellan 2010-2020 med golv av
betongplattor, plåttak och ny dörr

TV/internet Fiber indraget 2020

Fel och brister Fukt i pannrum, tätskikt i badrum skadat, ventilation i grund och vind bristfälliga

Susanne Feretti, Fastighetsmäklare
Libergsgatan 12, 632 21 Eskilstuna

susanne@ferettimakleri.com
0703-462666


