
Björsund Silverhällarna
Silverhällarna
Oslagbart läge vidMälaren!
Här kan du skapa ditt drömboende! Den här fastigheten har läget, ytorna, charmen, naturen ochMälaren!
Det är inte ofta dessa lägen dyker upp, men nu finns möjligheten att förvärva den här pärlan.
Vid Silverhällarna i Björsund finner du detta charmiga timmerhusmednärhet till skärgård småöar och ca 10minutermedbåt
till Sunbyholms slott. Huset uppgår till 150 kvm och har därför en perfekt storlek för åretrunt-boende eller lyxigt sommar-
hus. Marken uppgår till till drygt 9700 kvm som är fördelat 5087 kvm tomt och 4622 kvm vatten. Här har du en fantastisk
utsikt över Sörfjärden och kvällssolen går ner nästan rakt utanför tomten borta i horisonten. Fastigheten ligger på en slut-
tande naturtomt som sträcker sig ned till vattnet och den stora bryggan. Här finns möjlighet att lägga till med stor båt och
den intilliggande bastun är perfekt för kyliga sommarkvällar eller att värma sig i efter att den som är modig har tagit sig ett
vinterdopp.
Det finns flera bra uteplatser både vid huset och nere vid bryggan. Långbord under tak och grillplatser gör det till ett perfekt
ställe att ha trevliga tillställningar på sommaren.
Här kan du flytta in som det är eller med lite kärlek sätta din egen prägel för att skapa ditt drömboende!
Har du fler frågor tveka inte att höra av dig till mäklaren!
Rum 5 Boarea (BOA) 150m2
Tomtareal/mark 5 087m2 Pris 8 000 000SEK
Pristyp Högstbjudande



Grunddata

Bostadstyp Objektstyp
Fastighetsbeteckning STRÄNGNÄS BJÖRSUND3:12
Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd
Område Silverhällarna
Gatuadress Silverhällarna 830
Postnummer 64592
Ort Strängnäs
Tomtbeskrivning Sjötomt-Naturtomt
Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet
Tomtareal/mark 5 087m2
Vattenareal 4 622m2
Totalareal 9 709m2
Boarea (BOA) 150m2
Areauppgift enligt Lantmäteriet
Antal rum 5
Antal sovrum 2
Taxeringsår 2018
Taxeringsvärdet är Fastställt
Värdeår 1964
Taxeringsvärde byggnad 1 195 000 SEK
Taxeringsvärdemark 4 440 000 SEK
Summa taxeringsvärde 5 635 000 SEK
Pris 8 000 000 SEK, högstbjudande

Inteckningar

Inteckningar 2
Totalt belopp 229 700 SEK

Kostnader

Årlig elförbrukning 17 500 kWh/ÅR
Elkostnad 15 000 SEK/ÅR
Vatten och avlopp 771 SEK/ÅR
Renhållning 2 354 SEK/ÅR
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Försäkringskostnad 7 500 SEK/ÅR
Summa driftskostnad 25 625 SEK/ÅR
Antal personer i hushållet 1
Fastighetsskatt/-avgift 8 349 SEK/ÅR
Beskrivning av kostnader Slamtömning vid behov, ej varje år kostar 1123:-

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning Strängnäs Björsund Ga:11
Rättigheter last Avtalsservitut: Brygga - Se beskrivning
Inskrivna övriga rättigheter,
belastningar och övriga gravationer

Avtalsrättighet Brygga

Parkering

Parkeringsbeskrivning 2 platser utanför dubbelgaraget

Byggnad

Byggår 1959
Standardpoäng 32
Om-/tillbyggnadsår 1974
Utförda renoveringar Kök 1998

Badrum 2000
Vatten Enskilt vatten året om
Avlopp Enskilt avlopp
Typ av uppvärmning Bergvärmepump
Skick på värmeanläggning Bra
Ålder på värmeanläggning 2013
Typ av ventilation Självdrag
Skorstenstyp Murad skorsten
Uteplatsbeskrivning Flera stycken, både i sol och skugga
Övriga byggnader Dubbelgarage, förråd, gästhus, friggebod, bastu m.m.

Närområde

Områdesbeskrivning Björsund är en småort i Helgarö socken i nordvästra delen av Strängnäs kommun,
cirka 2 mil nordväst om Strängnäs. Orten ligger invid gränsen till Eskilstuna kom-
mun och vid inloppet till Sörfjärden, en vik av Mälaren. Det finns en bro över sun-
det; tidigare fanns här en färjeförbindelse. Här finns flera promenadstråk i vacker
natur och viken blir varm om sommaren.
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Kommunikationer Det tar 20 min till Strängnäs med bil, 30 min till Eskilstuna med bil, ca 1,5 tim till
Stockholmmed bil.

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



Timmerhus

Här tillbringarman gärna tid soliga dagar



Kvällssol Björsund

Fantastiskt läge vidMälaren!



Stor balkong runt husetmed utsikt mot vattnet



Härligt ljust matrummed fantastik vy

Braskamin som värmer gott den lite kyligare tiden på året



Matplats i köket

Långbord för sommarens festligheter



Planritning
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