
Toppviken 1, Strängnäs
Aspö
Fantastisk sjötomt vidMälaren!
Välkommen till Toppviken1.
På Aspö i Strängnäs hittar du den här fantastiska lilla lantbruksgården. Gården ligger helt ostört och läget är fantastiskt med
Mälaren precis utanför dörren.
Huset har en behändig storlek och lämpar sig därför både som fritidsboende eller permanentboende. Bostadshuset ligger på
höjden och har en härlig vy över tomten och sjön. Precis intill vattenbrynet ligger även en gäststugamed två bäddar. Marken
uppgår till drygt 5 ha och till det hör både vatten, skogsmark samt åkermark. På marken finns en gammal ladubyggnad samt
flera små förvaringsbodar.
Huset har tre stycken sovrum, ett rymligt kökmedmatplats, ett allrummed stora panoramafönster utmot vattnet och kvälls-
solen samt ytterligare ett rumsomkan användas som t.ex. kontor eller sovrum.Detfinns även enmatkällare och en groventré
med skafferi och tvättmöjligheter. I anslutning till köket finns också en inglasad altan som skyddar bådemot vind och sol. Här
kan du sitta inpå sensommaren och njuta av den omgivande naturen och det glittrande vattnet.
Nere vid vattnet finns även två stycken bryggor. Här kan du lägga till med båt, fiska eller ta ett svalkande dopp.
Det här är ett unikt läge att kunna förvärva en sjötomtmitt i Sörmland och dess vackra natur.
Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till mäklaren för mer information!
Tomtareal/mark 4,4485ha Pris 7 500 000SEK
Pristyp Utgångspris



Grunddata

Fastighetstyp Lantbruk, fritid
Fastighetsbeteckning STRÄNGNÄS TOPPVIKEN 2:1
Huvudinriktning Fritid
Typkod 120 - Lantbruksenhet bebyggd
Område Aspö
Gatuadress Toppviken 1
Postnummer 64593
Ort Strängnäs
Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet
Tomtareal/mark 44 485m2
Vattenareal 6 910m2
Totalareal 51 395m2
Taxeringsår 2017
Taxeringsvärdet är Fastställt
Taxeringsvärde byggnad 1 298 000 SEK
Taxeringsvärdemark 1 900 000 SEK
Summa taxeringsvärde 3 198 000 SEK
Pris 7 500 000 SEK, utgångspris
Tillträde Enligt överenskommelse

Inteckningar

Inteckningar 2
Totalt belopp 250 000 SEK

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning Strängnäs Logarn Ga:1
Rättigheter förmån Avtalsservitut: Vattentäkt mm - Se beskrivning
Rättigheter förmån Officialservitut: Rätt att använda utfartsvägen över stamfastigheten frammot all-

män väg. - Väg

Byggnader

SMÅHUSBYGGNAD LANTBRUK

Allmän information



4.3 false

Byggår 1909
Värdeår 1929
Byggnadstyp Enplanshus
Antal rum 5
Taxeringsvärde byggnad 1 123 000 SEK
Boarea (BOA) 110m2
Biarea (BIA) 15m2
Byggnad

Grund Torpargrund
Taktyp/takbeklädnad Tegel
Fasadtyp Träfasad
Fönster 2- och 3-glasfönster
Bjälklag Trä
Vatten Servitut till enskild brunn
Avlopp Trekammarbrunn
Typ av uppvärmning Direktverkande el, Öppenspis, Insats
Skorstenstyp Murad skorsten
Parkeringsbeskrivning Parkering på uppfart samt garage/carport
Uteplatsbeskrivning Flera uteplatser
TV/internet Tv , ej internet/fiber
Energideklaration

Energistatus Energideklaration ej utförd
EKONOMIBYGGNAD

Allmän information

Taxeringsvärde byggnad 175 000 SEK

Kostnader

Årlig elförbrukning 9 526 kWh/ÅR
Hushållsel 17 000 SEK/ÅR
Renhållning 2 319 SEK/ÅR
Sotning 1 475 SEK/ÅR
Väg 300 SEK/ÅR
Samfällighet 1 400 SEK/ÅR
Försäkring 3 381 SEK/ÅR
Summa driftskostnad 25 875 SEK/ÅR
Antal personer i hushållet 2



Närområde

Områdesbeskrivning Aspö är en ö i Mälaren i Strängnäs kommun. Här har du nära till naturen och vatt-
net finns inte längre än ett stenkast bort vart du än befinner dig. I Strängnäs finns
mycket att se och göra. Här kan du besöka Gripsholms slott, Mälsåkers slott och
Strängnäsdomkyrka somgeren inblick i Sverigeshistoria och straxutanför Sträng-
näs finner du Arsenalen, Sveriges försvarsfordonsmuseum som visar årtionden av
fascinerande militärhistoria. Här finns även naturreservat där man kan se havsör-
nar.
Njut också av Strängnäs ochMariefreds pittoreska stadskärnor.MedMälarenmitt
i stan är det alltid liv och rörelse längs strandpromenaderna och passa på att upp-
täcka ett charmigt affärsliv i kombination med caféer och restauranger.
För den friluftsintresserade finns inte allt för långt borta Sörmlandsleden ochmöj-
ligheten att glida fram i en kanot i Marvikarna. Pilgrimsleden på Fogdön, som mö-
ter Gyllenhjelmsleden från Eskilstuna är populär både för vandrare och cyklister
och på Selaön finns lämningar från vikingatiden såväl som flera cykelleder. Du kan
också besökaHornuddens trädgård somär ett prisbelönt Eko-café i fantastiskmil-
jö med råvaror från den egna gården. Här finns även en gästhamn och små aktivi-
teter för barnen. På Tosterön finns både förskola samt grundskola.

Kommunikationer Från Toppviken 1 tar det ca 20 minuter med bil eller båt in till Strängnäs, det tar
även ca 20 min till Enköping. Ca 4 km bort ligger Aspö Handel, där man kan tanka
eller göra loppisfynd, handlamat samt husgeråd eller ta en fika. Till Stockholm ca 1
timme.

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



Fantastiskt boende vidMälaren

Man kommer inte närmareMälaren än så här



Trevlig eldstadmed kamin

Mälaren utanför fönstret, här kan du njuta av solnedgången



Stora sovrummet är ljust och fräscht

Kökmedmatplats och sjöutsikt



Fin utsikt frånmatplatsen i köket

Altanmed härlig utsikt



Jordkällare

Gäststuga precis intill vattnet



Bryggamed plats för båt

Trevligt sovrum i gäststugan



Lada för förvaring av trädgårdsredskap ochmaskiner

Vy över gården



Planritning

Fastighetskarta


