
Hanlunda,Malmköping
Stor fin villa med fantastisk tomt i skyddat läge
Välkommen till Hanlunda!
Med ett perfekt pendlarvänligt läge strax intill väg 53 ligger denna fina villa med många rum och stora ytor. Tomten har ett
skyddat lägemed bara naturen som närmsta granne och runt om sprider sig vackra skogar och åkrar. Här har du din egen lilla
oas med en härlig pool i soligt läge och en unik bastu med plats för många. Närheten till vägen gör att du snabbt tar dig till
Eskilstuna, Nyköping eller Katrineholm och det tar endast drygt en timme till Stockholm!
Huset är stort och luftigt och uppgår till 173 kvm på entréplan med en lika stor bottenvåning och har därmed en total boy-
ta på hela 346 kvm! De stora ytorna skapar möjligheter för rymligt boende eller företagande på hemmaplan. Det finns fyra
stycken sovrum, ett på entréplan och tre på källarplan vilket gör huset perfekt för både en stor familj eller för enmindre familj
som vill ha extra gästrum. Vardagsrummet är rymligt och har plats för både sällskapsdel samt matplats och här finns även en
härlig braskamin för gråa höstkvällar. Köket är ljust och fräscht och intill ligger ett matrum/frukostdel som även det har plats
för matbord.
Det trevliga inglasade uterummet uppgår till 32 kvm och gör att man kan förlänga sommaren och sitta ute ända in på hösten.
På bottenplan finns ett stort rymligt bibliotek, även detmed öppen spis. Här finns även en inredd vinkällare, ett stort badrum,
förråd samt stor tvättstuga med generösa arbetsytor.
På baksidan av huset finns ett trädäck med en svalkande pool om hela 8x4m. Intill finns även den helt fantastiska och uni-
ka bastun!
Intill huset på framsidan finns ett 6-bilsgarage med fjärrstyrda garageportar där du smidigt kan köra in bilarna om vintern.
Garaget är väl tilltaget och har även en verkstadsdel samt plats för bra förvaringsmöjligheter. Det skapar möjligheter för att



kunnamecka hemma på hobbynivå eller ha en egen verksamhet.
Den inhägnade, arkitektritade trädgården är stor och lummig och uppgår till drygt 4000kvm.Här finns vackra blommor, Rho-
dodendronbuskar och fruktträdmed spatiösa gräsmattor.
Vill du ha din egen lilla oasmed flera bekvämlighetermen ändåmed närhet till stora vägen så att du smidigt kan ta dig till flera
närliggande städer, då är kanske Hanlunda något för dig? Tveka inte att höra av dig till mäklaren för mer information!
Rum 7 Boarea (BOA) 173m2
Biarea (BIA) 173m2 Tomtareal/mark 4 194m2
Pris 3 850 000SEK Pristyp Högstbjudande



Grunddata

Bostadstyp Objektstyp, villa
Fastighetsbeteckning FLEN SLÄTTÅKER 2:5
Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd
Gatuadress Hanlunda
Postnummer 64991
Ort Sparreholm
Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet
Tomtareal/mark 4 194m2
Totalareal 4 194m2
Boarea (BOA) 173m2
Biarea (BIA) 173m2
Boareabeskrivning Totalt 346 kvm boyta + garage ca 120 kvm
Boareauppgift enligt Lantmäteriet
Antal rum 7
Antal sovrum 4
Taxeringsår 2018
Taxeringsvärdet är Fastställt
Värdeår 1976
Taxeringsvärde byggnad 1 450 000 SEK
Taxeringsvärdemark 241 000 SEK
Summa taxeringsvärde 1 691 000 SEK
Pris 3 850 000 SEK, högstbjudande

Rum

Huvudentré Entréplan Klinker, klädkammare samt gäst-WC
Groventré Entréplan Klinker & tapet, möblerbar ink. klädförvaring
Vardagsrum Entréplan Stor öppen planlösning, trälaminatgolv, tapet, utgång till inglasat uterumsamt pool

Kök samt frukostmatsal Entréplan Klinkergolv, målade väggar, vitvaror 2015-2017, spis med glaskeramikhäll
Sovrum Master bedroom Entréplan Med parkettgolv ochmålade väggar samt utgång till altan
Walk-in-closet Entréplan Mycket stor med spegelvägg, generös förvaring samt utgång till altan
GästWC Entréplan Klinker samtmålade väggar
Badrum Entréplan Plastmatta, helkaklade väggar, ångbastu,WC, handfat
Inglasat uterum Entréplan 32 kvm, nås från vardagsrummet



2.10 false

Nedre hall Bottenplan Möblerbar hall med heltäckningsmatta
Bibliotek Bottenplan Stor öppen planlösning, bras kamin, målade väggar samt heltäckningsmatta
Badrum Bottenplan Helkaklatmedgolvvärme, infällda spotlights, ångbastu/dusch, hörn-bubbelbadkar,

WC, handfat
Tvättstuga Bottenplan Generös förvaring och arbetsytor, tvättmaskin och torktumlare ink torkytor. Från

tvättstuga nås förråd och trappa upp till entréplan samt egen utgång. Plastmatta,
målade väggar

Sovrum Master bedroom
2 Bottenplan

Parkettgolv samt målade väggar

Gästrum 1 Bottenplan Parkettgolv samt målade väggar
Gästrum 2 Bottenplan Parkettgolv samt målade väggar
Förrådsrum/Pumprum Bottenplan Inrymmer hydropress, elcentral nr 2 samt förvaring
Vinkällare Bottenplan Inredd
Matkällare Bottenplan Under trappmed centraldammsugare samt huvudelcentral

Inteckningar

Inteckningar 6
Totalt belopp 3 102 500 SEK

Kostnader

Uppvärmning 27 500 SEK/ÅR
Vatten och avlopp 1 488 SEK/ÅR
Renhållning 1 352 SEK/ÅR
Försäkringskostnad 5 548 SEK/ÅR
Väg 100 SEK/ÅR
Summa driftskostnad 35 988 SEK/ÅR
Antal personer i hushållet 2

Övriga rättigheter och belastningar

Rättigheter last Avtalsservitut: Brunnmm - Se beskrivning
Rättigheter förmån Officialservitut: Väg
Inskrivna övriga rättigheter,
belastningar och övriga gravationer

Avtalsrättighet Kraftledning

Inskrivna övriga rättigheter,
belastningar och övriga gravationer

Avtalsrättighet Kraftledning

Inskrivna övriga rättigheter,
belastningar och övriga gravationer

Avtalsrättighet Brunnmm



Parkering

Parkeringsbeskrivning Garage för sex bilar

Byggnad

Byggår 1976
Standardpoäng 32
Utförda renoveringar 2013 nya luftvärmepumpar

2014 nyinstallerad braskamin + insats braskamin nedervåning
2014 nya trädäck utomhus samt vid pool 120 kvm + 46 kvm
2014 ny poolanläggningspump
2014, ny pump för borrad brunn
2015 ny tvättmaskin och torktumlare
2016 ny elektrisk motordriven grind uppfart
2016 nytt master bedroom övervåning, ändring av planlösning och upprättande
av stor walk-in-closet
2016 klinker i groventré, gästtoalett, huvudentré och kök/frukostmatsal
2016 nya ytskikt i samtliga rum (tapet/målning, golv)
2016 renoverat gästtoaletten
2016 renovering och ombyggnad av bibliotek nedervåning
2016 renovering samt översyn kök
2016 ny tryckströmbrytare och hydropress dricksvatten
2016 uppförande av nytt 6-bils varmgarage ink. bef. verkstadsdel. Två dubbelpor-
tar elektriska.
2017 införande av jordfelsbrytare i garage samt delar av huvudbyggnad samt 3-
fas uttag
2017 planering och schaktning av tomtmot granne för mer gräsytor
2018 renovering ochmålning av staket
2018 anläggning av bastuhus

Grund Källare
Taktyp/takbeklädnad Betongpannor
Fasadtyp Mexisten/Trä
Utvändiga plåtarbeten Plåt
Fönster 3-glasfönster isoler
Vatten Enskilt vatten året om
Avlopp Enskilt avlopp
Typ av uppvärmning Värmepump luft-luft x 2 / Braskamin x 2
Typ av ventilation Mekanisk frånluft
El kommentar Jordat och ojordat med jordfelsbrytare
Skorstenstyp Murad skorsten +Muradmed insatsrör
Skorstenskommentar Godkänt senast 2019
Radonkommentar Kontroll utförd 2010-04-15 - ok
Uteplatsbeskrivning Två trädäck varav ett runt poolen, inglasat uterum
Övriga byggnader Ny bastu 2018, garagemed verkstadsdel
TV/internet Fiber + parabol



Energideklaration

Energistatus Energideklaration är utförd
Energideklaration utförd 2012-08-27
Specifik energianvändning 43 kWh/m2
Besiktningsman Tomas Isaksson

Närområde

Områdesbeskrivning Hanlunda ligger precis mitt emellan Malmköping och Sparreholm med 5 min bil-
färd till vardera ort. Malmköping är känt för sin marknad som lockar ca 70.000
besökare årligen. Här finns också Sveriges Spårvägsmuseum och Sörmlandsleden
passerar här. Här finns också Hosjöbadet dit man kan åka för att ta ett dopp om
sommaren. I Malmköping finns två livsmedelsbutiker, bank, ombud för systembo-
lag samt flera små lokala butiker. Här finns även flera idrottsanläggningar och för-
eningar.
I Malmköping finns förskola samt grundskola upp till åk 9. Gymnasium finns i gran-
norten Flen.
I Sparreholmfinns bl.a Sparreholms slott och ävendet stora shoppingområdet ”Fa-
briken” där man kan fynda kläder och inredning till bra priser.

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


