
Håtunavägen 6 19793 Bro
Väst - Tibble
Vackert sekelskifteshusmed herrgårdskänsla och stall.
Välkommen till Väst-Tibble Gård!
Endast en halvtimme från Stockholm ligger detta magnifika sekelskifteshus med härlig herrgårdskänsla och naturen inpå
knuten.
Tillhörande fastigheten finns ett stall med fem boxplatser, två utedrifter, en lummig parkliknande trädgård, stora hagar samt
en väl tilltagen ridbanamed paddex-underlag. Marken uppgår till 11 270 kvm.
Huset är välskött och smakfullt inrett i herrgårdsstil. Det är genomgående vackra gamla trägolv i alla rum, högt i tak och väl
planerat för en stor familj.
Här kan du bo på landet med hästarna hemma och ändå ha närhet till Stockholm.
När man kliver in genom de dubbla spegeldörrarna vid entrén kommer man in i den luftiga hallen med breda furutiljor. På
det här planet ligger det trevliga köket som är smakfullt renoverat med den gamla charmen bevarad. Vitvaror frånMiele och
spisen från SMEG.
Här ligger även biblioteket/Tv-rum där man kan slå sig ner i ro framför den fina öppnaspisen med kamin. Rakt in från hallen
ligger tre rum i fil. Den stora, ljusa matsalen, ett trevligt sällskapsrummed ytterligare en eldstad, en salong. Här finns vacker
gammal fiskbensparkett i alla tre rummenoch de stora fönstren ger ett härligt ljusinsläpp. Från sällskapsrummet finns utgång
till en kalkstenslagd terrass med dubbeltrappor på husets baksida med fantastisk utsikt över gården och den böljande om-
givningen.



Från hallen leder en bred trappa upp till övervåningens allrum/kontor. Även det med breda furutiljor. På det här planet
finns fyra stycken sovrum, ett dressingroom, en klädkammre och flera garderobermed gott om förvaring. Här finns ett stort,
fräscht badrum från 2007med vitt kakel ochmörkt klinker på golvet. Här finns även badkar, dusch, dubbla handfat och bastu
som snabbt värms upp.
I ena delen av källaren finns två härligt vitputsade källarvalv, en vin-/matkällare och en sällskapsdel inredd med rustika möb-
ler för sällskapliga stunder. I denna del finns även en tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare samt ett stort torkskåp.
Tvättstugan har klinkergolv med golvvärme och här finns även bänkar med plats för förvaring. I den andra delen av källaren,
dit en gammal välanvänd tegeltrappa leder ner,finns ett pannrummedbergvärmepump. I källarplanetfinns även garagetmed
plats för en bil.
Den egnamarken + arrendet lämpar sig för upp till 10 hästar
Intill ridbanan finns även ett nymålat gästhus med sovloft Där finns också en äldre lekstuga som nu används som hundgård
Den här gården har ett fantastiskt läge för dig som vill bo i herrgårdsmiljö på landet men ändåmed närhet till storstan.
Den som förvärvar Väst-Tibble har också möjlighet att förvärva grannfastigheten som säljs separat. Grannfastighet är in-
redd som två separata lägenheter, på en härlig trädgårdstomt.
Välkommen att höra av dig till mäklaren för mer information!
Rum 8 Boarea (BOA) 300m2
Biarea (BIA) 25m2 Tomtareal/mark 11 270m2
Pris 11 200 000SEK Pristyp Högstbjudande



Grunddata

Bostadstyp Småhus
Fastighetsbeteckning UPPLANDS-BROVÄST-TIBBLE 1:1
Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd
Område Väst - Tibble
Gatuadress Håtunavägen 6
Postnummer 19793
Ort Bro
Tomtbeskrivning Parkliknande tomtmed paddock, stall, förråd, gäststuga samt lekstuga
Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet
Tomtareal/mark 11 270m2
Totalareal 11 270m2
Boarea (BOA) 300m2
Biarea (BIA) 25m2
Antal rum 8
Antal sovrum 4
Taxeringsår 2018
Taxeringsvärdet är Fastställt
Värdeår 1929
Taxeringsvärde byggnad 1 363 000 SEK
Taxeringsvärdemark 1 560 000 SEK
Summa taxeringsvärde 2 923 000 SEK
Pris 11 200 000 SEK, högstbjudande
Inbrottslarm Inbrottslarm finns

Inteckningar

Inteckningar 7
Totalt belopp 5 411 000 SEK

Kostnader

Årlig elförbrukning 38 063 kWh/ÅR
Hushållsel 51 500 SEK/ÅR
Vatten och avlopp 625 SEK/ÅR
Renhållning 2 635 SEK/ÅR
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Försäkringskostnad 8 890 SEK/ÅR
Sotning 1 184 SEK/ÅR
Hemlarm - Verisure 5 800 SEK/ÅR
Summa driftskostnad 70 634 SEK/ÅR
Antal personer i hushållet 4

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning Upplands-Bro Väst-Tibble Ga:1
Rättigheter last Officialservitut: Rätt att behålla, underhålla och förnya avloppsledning i sträck-

ningen d, sekarta, atkbilaga ka3 - Avlopp
Rättigheter förmån Officialservitut: Rätt att använda vägen c för utfart, se karta aktbilaga ka3 - Väg
Rättigheter last Officialservitut: Rätt att behålla, underhålla och förnya vattenledning i sträckning-

en e, se karta aktbilaga ka3 - Vattenledning

Parkering

Parkeringsbeskrivning Garage samt stor parkering på gårdsplan

Byggnad

Byggår 1850
Standardpoäng 28
Om-/tillbyggnadsår Byggnad ca 1850-tal, löpande renoveringar
Utförda renoveringar Löpande renoveringar, underhåll av ytskikt, ny ytterdörr specialtillverkad i Dalar-

na 2018, nytt vinställ i källaren, inrett walk-in closet, ny bergvärmepump 2018.
Grundmur Natursten
Mark Parkliknande tomtmed paddock
Grund Natursten
Taktyp/takbeklädnad Betongpannor
Fasadtyp Puts
Utvändiga plåtarbeten Galvaniseradmålad plåt
Fönster Kopplade 2-glasfönster med spröjs
Stomme Timmer/Trä
Bjälklag Trä
Vatten Enskilt vatten året om
Avlopp Enskilt avlopp
Uppvärmning Bergvärmepump
Skick på värmeanläggning mkt god
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Ålder på värmeanläggning 2018
Märke på värmeanläggning Thermia Diplomat DuoOptinum 12
Typ av ventilation Självdrag
Huvudsäkring 25 A
Skorstenstyp Murad skorsten 2 st
Skorstenskommentar Skortenar renoverade troligen 2000-tal. Sotare har kontrollerat varje år.
Uteplatsbeskrivning Flera uteplatser finns. Stenaltan av kalkstenmed trappor åt två håll med järnräcke.

Stort trädäck på tomten.
Övriga byggnader Gästhus med loft för två personer, stallbyggnadmed fem boxar och lösdrift.

Fastigheten bredvid, Västra -Tibble 1:2; ”röda huset”, ges möjlighet att förvärvas
samtidigt till ett pris av 3,2 milj. Denna fastighet är inredd som två lägenheter och
passar
för generationsboende eller uthyrning. Här finns en fin skyddad tomt och ett ut-
hus/förråd där en del är inredd som ett gym.

TV/internet Telia ADSL via tråd. Avtal med IPOnly att dra in fiber. Vet ej när detta sker.
Inbrottslarm finns Ja

Energideklaration

Energistatus Energideklaration är utförd
Energideklaration utförd 2010-02-15
Specifik energianvändning 133 kWh/m2
Besiktningsman Filip Juhlin - Anticimex

Närområde

Områdesbeskrivning I närområdetfinnsflera trevliga badlatser. Bl.aVallbyvik, Bålsta samtBro.Härfinns
vacker natur med fina promenadvägar i skog och mark. Här finns också flera fina
golfbanor, bl.a. Bro Hof. Vintertid finns finns skid- och långfärdsskridskospår. På
gården brevid finns en liten lanthandel med gårdens produkter.
Det finns förskolor samt skolor inom bara några kilometers avstånd och i Bro som
ligger 8 km bort finns gymnasieskola. I Bro finns flera affärer, vårdcentral , apotek
samt en simhall med äventyrsbad.

Kommunikationer Det finns bra kommunikationer och du tar dig snabbt upp på E18 på bara några
minuter. Det tar ca 30min till Arlandamed bil.
Närmaste pedeltågstation finns i Bro 8 kmbort och det tar 30min in till Stockholm
central. Busshållsplats finns ca 1,9 km bort

Vägbeskrivning FrånStockholm/E18; tag av avfartBro, åknorrutmotSigtuna/Skokloster (väg269).
Efter ca 6 km, 600 meter efter avtagsvägen mot Skråmsta, och du ser gården på
höger sida i nära anslutning till vägen.

Övrigt

Säljaren arrenderar idag 6,1 ha mark på årsbasis. Nuvarande pris är 5000 kr +
moms/år (t.o.m. 2020-03-13)



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


