
Sundsnäs Ulvingebo
Kisa

Underbara Ulvingebo
Vackert belägen 1700-talsgård med stor sjötomt i söderläge.
Strax utanför Kisa, med ypperligt sjöläge vid sjönÖvre Föllingens strand, ligger den vackra och välbevarade 1700-talsgården
Ulvingebo. Denna karolinergård ligger fritt och öppet och samtidigt helt i fred. Med en slående vy över östgötsk natur pas-
sar den idylliska arkitekturen med de gamla timrade husen perfekt in i landskapet. Här kan du hitta lugnet i naturen och
njuta av den fantastiska utsikten över sjön. Det här är en sällsynt unik fastighet med gamla detaljer bevarade - en dröm för
den byggnadsvårdsintresserade.

Gårdsbilden är klassisk och tilltalande med ett stort boningshus i mitten och flygelbyggnader på vardera sidan. Flygelbygg-
naderna är oinredda och skulle med fördel kunna användas som gästhus eller generationsboende. Mangårdsbyggnaden är
en karolinsk salsbyggnad som är timrad och panelklädd. Det halvvalmade brutna mansardtaket framhäver mangårdsbygg-
nadens traditionella karaktär. På ena sidan om huvudbyggnaden ligger en välbevarad loftbod från 1600-talet. Skansen ville
en gång i tiden köpa denna loftbod men säljarnas farfar / morfar avböjde erbjudandet för att loftboden skulle få stå kvar på
Ulvingebo. För ett tiotal år sedan renoverades loftboden med varsam hand och finansiell hjälp från Riksantikvarieämbetet.

På fastigheten finns även en jordkällare, en förråds- och vedbod och en stor ladugård med loge. Ladugården kan man
lätt anpassa till vilken typ av djurhållning man vill. Här finns möjlighet till att hålla kor, grisar, får eller hästar. För den som
drömmer om en egen hästgård finns flera stora hagar runt gården där djuren kan beta och har tillgång till vatten från sjön



eller bäcken. För den som vill odla finns fina odlingsytor. 7 ha är åker- och betesmark, som hittills har arrenderats av en
bonde. Även lite skog hör till. Fastigheten uppgår till totalt 10,2 ha där 1,7 ha avser vatten. Den egna strandlinjen sträcker
sig hela 400 meter och från den långgrunda stranden med sandbotten tar man sig gärna ett bad om sommaren i den ljumna
sjön eller ror ut i båten för en fisketur.

I det stora boningshuset slår anorna från 1700-talet igenom. Även här finns många gedigna detaljer bevarade såsom
väggmålningar, rörspis, järnspis, breda brädor i golv och tak, fina spegeldörrar med kammarlås och utsmyckade gångjärn
i original, och möjlighet finns att framhäva fler av de gamla trägolven eller få fram originaltapeterna. Alla eldstäderna är
fungerande.

Fastigheten är inredd i tidsenlig charm men det finns även möjlighet att förädla och förbättra t.ex. planlösningen för en mer
användbar och modern lösning. Förslag på alternativ planlösning visas bland bilderna. Idag är två utav rummen inredda
som rymliga sovrum, men möjlighet finns till 3-4 sovrum. Matrum, vardagsrum och sovrum ligger i fil och har en fantastisk
vy ut mot vattnet. På entrésidan av huset ligger ett sovrum, också med strålande sjöutsikt, och köket med bevarad vedspis
samt badrum, toalett och groventré. Här finns även en gäst-WC. Vinden står idag oinredd och här finns stora möjligheter
att skapa en härlig vindsvåning, en ateljé eller varför inte ett lyxigt kontor. Fiber finns framdraget till tomtgränsen om man
vill ansluta till bredband. Jakttorn finns på fastigheten och för den jaktintresserade finns möjlighet till jaktarrende på an-
gränsande mark.

Historiska Ulvingebo

I boken ”De röda husen” av Ralph Edenheim / Olle Norling / Margareta Kjellin är Ulvingebo omnämnt som ett exem-
pel från Östergötland. Där står att läsa: ”Den som förr skulle besöka gården Ulvingebo i Kisa socken kunde om vagnen var
smal, fara in genom ett portlider i en ålderdomlig loftbod med en strålande rad av svarvade dockor. Men det är inte bo-
den utan mangårdsbyggnaden som här är det märkligaste, vidunderligt vackert belägen vid sjön Övre Föllingen. Det är en
karolinsk salsbyggnad, timrad och panelklädd och försedd med ett utsökt, delvis valmat mansardtak. Gården var ursprung-
ligen ett torp under Sundsnäs, men bebyggdes ståndsmässigt på 1700-talet, troligen av Rebecka Maria Grubbe. Kanske
var hennes far Johan Adolf Grubbe byggherre till boden redan i slutet av 1600-talet. Vår främste kännare av allmogens
byggnadsskick, Sigurd Erixon, karakteriserade Ulvingebo som ett gott exempel på en gård av götisk typ, där mangård och
fägård skiljs åt av ett staket.”

Det finns mycket historia kring Ulvingebo och trakterna runtomkring. Kisa - Västra Eneby Hembygdsförening ordnar gui-
dade tourer och rundvandringar i trakten där det berättas om de gamla torpen, kulturminnesbyggnaderna och människor
som växte upp här på 50-talet delar gärna med sig av sina historier. På Kisa hembygdsgård kan man besöka muséet där det
visas gamla vagnar och slädar och andra välbevarade bruksredskap. Hembygdsgården sägs också ha ett eget spöke... Under
en av hembygdsföreningens torpvandringar berättades följande historia som utspelades vid Ulvingebo: ”Under vandring-
en upp till Hjelmstugan berättade Bruno Germundsson om den gamla vägen vid Ulvingebo, där det inträffade en märklig
olycka i slutet av 1600-talet; ’Yrvädret i oktober’. Greve Carl Gyllenstierna med följe överraskades av kraftigt snöfall och
i den branta backen ner mot Ulvingebo välte grevens vagn och greven blev skadad. Vid den tiden bodde Anna-Chatarina
Bärfelt med sin mor på Ulvingebo, vilka vårdade Gyllenstierna under några månader innan han åter kunde träda in i sin
tjänst hos Drottningen. Gyllenstierna ordnade plats för den unga Anna-Chatarina hos Drottning Ulrica Eleonora som ett
tack för hjälpen. Två dagar innan fröken Bärfelt anlände till det Kungliga sällskapet avled Drottningen. Men Anna-Chatarina
blev jungfru hos Hennes Majestät Änkedrottningen Hedvig Eleonora.”

Ulvingebo, en av Föllingens vackraste gårdar, är verkligen en ljuvlig plats att älska och vårda och bo på i generationer.
Här finns naturen, vattnet, lugnet och gården med sin långa historia genom århundradena.

.

Tomtareal/mark 8,5177ha Pris 6 700 000SEK
Pristyp Högstbjudande



Grunddata

Fastighetstyp Lantbruk, hästgård

Fastighetsbeteckning KINDA SUNDSNÄS 1:13

Huvudinriktning Hästgård

Typkod 120 - Lantbruksenhet bebyggd

Område Kisa

Gatuadress Sundsnäs Ulvingebo

Postnummer 59039

Ort Kisa

Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet

Tomtareal/mark 85 177 m2

Vattenareal 17 000 m2

Totalareal 102 177 m2

Taxeringsvärdesbeskrivning 1700-tals Gård

Pris 6 700 000 SEK, högstbjudande

Tillträde Enligt överenskommelse

Försäljningssätt

Försäljningssätt beskrivning Enskilda bokade visningar med mäklaren.

Areal

Beskrivning för alla arealer Huvudbyggnad: 164 m2
Biarea oinredd vind: 162 m2 (teoretisk boyta 118m2)

Gäststuga: 54 m2 , förråd övre plan gäststuga 52 m2
Pumphus / matkällare: 8 m2

Jordkällare: 12 m2

Vedbod: 44 m2

Loftbod:
Markplan 21 m2
Övre plan 27 m2

Ladugård:
Markplan 226 m2
Skulle 88 m2



Inteckningar

Inteckningar 1

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning Kinda Sundsnäs Ga:1

Rättigheter last Officialservitut: Rätt att använda befintliga vägen x för utfart. - Väg

Rättigheter last Officialservitut: Rätt att använda befintliga vägen y för utfart. - Väg

Rättigheter last Ledningsrätt: Starkström

Byggnader

HUVUDBYGGNAD Småhusbyggnad lantbruk
Allmän information

Byggår 1700
Antal rum 6
Antal sovrum 3
Boarea (BOA) 164 m2

Biarea (BIA) 162 m2

Areauppgift enligt Säljaren

Rumsbeskrivning Huvudbyggnaden uppfördes på 1700-talet, loftboden lär vara från 1600-talet.
Huset på 164 kvm har även en oinredd vind som kan ses som biarea. Även två
flygelbyggnader på vardera sida om huset kan ses som biarea.

Byggnad

Grund Torpargrund
Taktyp/takbeklädnad Tegel
Fasadtyp Träfasad
Fönster 2-glasfönster
Bjälklag Trä/Timmer
Stomme Timmer
Byggnadskommentar Byggnaden förvärvades på 1930-talet
Vatten Enskilt vatten, provtagning gjorts 2021
Avlopp 3-kammarbrunn med infiltrationsbädd
Typ av uppvärmning Vattenburen värme genom vedspis, eldstad och direktverkande el
Skorstenstyp Murad skorsten
Skorstenskommentar Eldstäder ok i dagsläget, sotning bör göras höst 2021 och brandskyddskontroll

höst 2023
Parkeringsbeskrivning Parkering på gården/uppfarten
Uteplatsbeskrivning Plats för flera uteplatser finns på gården
TV/internet Anslutning till fiber förberedd vid tomtgräns

Kostnader

Årlig elförbrukning 8 000 kWh/ÅR

Sotning 500 SEK
Väg 500 SEK
Renhållning 2 500 SEK



6.31 false

Försäkring 4 500 SEK
Summa driftskostnad 19 000 SEK

Kostnader

Uppvärmning 11 000 SEK/ÅR

Renhållning 2 500 SEK/ÅR

Försäkringskostnad 4 500 SEK/ÅR

Sotning 500 SEK/ÅR

Väg 500 SEK/ÅR

Summa driftskostnad 19 000 SEK/ÅR

Närområde

Områdesbeskrivning Ulvingebo ligger i en mycket naturskön del av södra Östergötland med omväxlan-
de åkrar, ängar, skogar, berg och sjöar - trolsk natur som tagen ur en John Bauer-
saga. Runt Ulvingebo finns rik natur, skog med bär och svamp, mysiga ridvägar,
kanotleder utmed Kindas många vattendrag, berg med klättringsmöjligheter, fina
badplatser, härliga vandringsvägar på Östgötaleden och små grusvägar för cykel-
turer. I sjön Föllingen kan man fiska abborre, gädda, lake och bergsimpa, det finns
även mindre inplanterade bestånd av gös och öring.

På bara 10 minuter tar man sig in till huvudorten Kisa, där det finns buss- och
tågstation, flera restauranger och butiker, skolor och förskolor. Kinda Golfklubb
och Kinda Ridklubb ligger på andra sidan sjön, mindre än 10 minuters bilväg från
gården. Flera sevärdheter finns i trakten, bl.a. Trollegater som är ett naturreser-
vat känt för sina unika urbergsgrottor. Drygt 4 mil söderut ligger Vimmerby och
Astrid Lindgrens värld, som är ett populärt resmål för barnfamiljer. Ungefär 6 mil
norrut ligger Linköping, som nås både med buss och tåg (Kustpilen) från Kisa.

Susanne Feretti, Fastighetsmäklare
Libergsgatan 12, 632 21 Eskilstuna

susanne@ferettimakleri.com
0703-462666


