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Historisk Prästgård - Annegård i Mellösa
Välkommen till Mellösa-Mälby Annegård!
Den här vackra gamla prästgården ligger omringad av vacker natur mitt i hjärtat av Sörmland.
Här finns flera uthus, stall ett gammalt hönshus och en kuskbostad stora beteshagar och en fågelsjö. Tomten runt huset
har stora gräsytor, blommor och uppvuxna gamla fruktträd. Trädgården bevattnar du med vatten från den egna lilla sjön.
Framför huvudentrén är det en stor gräsrundel med stora vackra träd att sitta under. Denna oas behöver upplevas på plats.
Det här är en idyll för dig som vill bo på gård eller driva verksamhet inom djurhållning.

Huset är herrgårdslikt och många vackra detaljer finns bevarade. Vackra gamla trägolv finns genomgående i huset och
de breda listerna runt golv och tak framhäver de karaktäristiska dragen.
En rymlig veranda finns utanför den stora entrén och här får man plats med en sittgrupp. När man kommer in genom entrén
möts man av en välkomnande hall. Från hallen kommer man rakt in i den pampiga matsalen. Här finns gott om utrymme
för att ha ett rejält matbord. Till vänster om hallen når man köket. Köket är lantligt och har en gammal dekorativ vedspis
bevarad. Här finns även en bardisk och ett stort skafferi. Framför fönstret får man plats med ett frukostbord.
På nedre plan finns även ett vardagsrum, kontor och ett sovrum. Alla rum är väl tilltagna och har generösa ytor. På samma
plan finns även tvättstuga, WC och utgång till den rymliga altanen.
På övervåningen kommer du direkt upp till det stora allrummet, med ett fantastiskt fönster och en magnifik takhöjd. Här
finns det fyra stora sovrum, balkong, badrum och stora kattvindar.



Det här är en fantastisk gård med många möjligheter!
Välkommen att boka er visningstid på 070-3462666

Tomtareal/mark 5ha Pris 12 000 000SEK
Pristyp Högstbjudande



Grunddata

Fastighetstyp Lantbruk, gård

Fastighetsbeteckning FLEN MELLÖSA-MÄLBY 1:9

Huvudinriktning Hästgård

Typkod 120 - Lantbruksenhet bebyggd

Område MELLÖSA

Gatuadress Mellösa-Mälby Annegård

Postnummer 64263

Ort Mellösa

Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet

Tomtareal/mark 50 000 m2

Totalareal 50 000 m2

Taxeringsår 2020

Taxeringsvärdet är Fastställt

Taxeringsvärde byggnad 4 119 000 SEK

Taxeringsvärde mark 1 233 000 SEK

Summa taxeringsvärde 5 352 000 SEK

Pris 12 000 000 SEK, högstbjudande

Tillträde Enligt överenskommelse

Inteckningar

Inteckningar 11

Totalt belopp 5 055 000 SEK

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning Flen Mellösa-Mälby Ga:1

Rättigheter förmån Officialservitut: Vattentäkt

Rättigheter last Ledningsrätt: Rätt att behålla, underhålla och förnya elektrisk starkströmsledning
- Starkström

Samfällighet FLEN ÖSTTORP S:1

Byggnader

GARAGE Ekonomibyggnad
Allmän information
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Byggår 1810
Beskrivning av byggår och
om/tillbyggnadsår

Taket omlagt 2019 med råspont, takpapp och anikt enkupigt tegel. Solceller från
2019 på takfall mot sydväst. Korrugerad plåt på tam mot sydväst från 2019.
Nytt trägolv och inredning i snickarbod 2010.

Taxeringsvärde byggnad 56 000 SEK

PRÄSTGÅRDEN Småhusbyggnad lantbruk
Allmän information

Byggår 1856
Värdeår 1950
Antal rum 9
Taxeringsvärde byggnad 4 063 000 SEK
Boarea (BOA) 390 m2

Rumsbeskrivning Förbättringar har gjorts löpande 1996-2021.

Nedreplan: Hall, gäst-WC, kontor, bibliotek med kakelugn, matsal med kakelugn,
gästrum med kakelugn, farstu till baksidan, badrum med tvättpelare, köksingång,
kök med skafferi.

Övre plan: Vardagsrum med öppenspis, 4 sovrum med kakelugnar, badrum med
dusch och jacuzzi, två kattvindar, större vind.
Två vindar finns även över övre plan.

Byggnad

Grund Krypgrund
Taktyp/takbeklädnad Tegel
Utvändiga plåtarbeten Plåt
Fönster Original
Bjälklag Timmer
Stomme Timmer
Byggnadskommentar Taket är omlagt 2018 med råspont, takpapp och antikt enkupigt tegel.

Egen brunn borrad 2001, 100 m djup, ny pump 2020.
Vatten Djupborrad brunn
Avlopp Enskilt avlopp - trekammarbrunn
Typ av uppvärmning Vattenburet, flis- pelletspanna, biopanna, 3kbm akumultortank, 10kbm lagersilo
Elkablar 80% av elen är bytt
Skorstenstyp Tegel
Skorstenskommentar 2 skorstenar i tegel, cortenrör insatt i köksskorsten 2005
Parkeringsbeskrivning Parkering på gården finns för ca 10 bilar
Uteplatsbeskrivning Plats finns för flera uteplatser, 2 st verandor finns
TV/internet Bredband - två separata för prästgård och kuskbostad

Kostnader

Antal personer i hushållet 5

KUSKBOSTADEN Övrig
Allmän information

Byggår 1870
Beskrivning av byggår och
om/tillbyggnadsår

Löpande renoveringar 2015-2020. Vatten indraget via kulvert från till pannrum,
egen värmeväxlare i pannrum, el indraget via kulvert från pannrum, avlopp in-
draget och anslutet till trekammarbrunn. Separat bredbandsabonnemang instal-
lerat

STALL Övrig
Allmän information

Byggår 1950
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Beskrivning av byggår och
om/tillbyggnadsår

Renoverat 2010. Betongplatta på mark 2010. Nytt tak 2005 och taket är även
omlagt 2010 med korrugerad plåt. Pannrum byggt 2009. Inrett mellanbjälklag
2012.
Stallet har idag ingen stallinredning

Kostnader

Årlig elförbrukning 30 000 kWh/ÅR

Försäkringskostnad 15 000 SEK/ÅR

Flis (för uppvärmning och
varmvatten)

37 500 SEK/ÅR

Summa driftskostnad 52 500 SEK/ÅR

Beskrivning av kostnader Förbrukar ca 30 000 kWh/år, har egen solcellsanläggning för 19 000 kWh/år.
Sommartid säljer el. Vintertid producerar el.

Försäkring Gårdsförsäkring

Närområde

Områdesbeskrivning Mellösa har vuxit fram runt järnvägen och i det lilla samhället med bullerbykarak-
tär bor idag cirka 550 invånare. Orten är belägen i en vacker och mycket gammal
kulturbygd. Här finns vacker natur, sjöar och fina vandringsstråk. Här finns även
förskola, låg- och mellanstadieskola och fritidshem, samlingslokal samt ett par
specialaffärer. Mellösa har en liten, mycket vacker och välbevarad kyrkby. Strax
utanför Mellösa ligger statsministerresidenset Harpsund. Hit har vårt lands re-
gerande statsministrar tagit med många framstående ledare och politiker i från
andra länder.

Kommunikationer Du tar dig in till Hälleforsnäs på någon minut där finns en Coop butik och även
Bruket där det finns paddel, butiker, turistinformation, restauranger, Jurss Mejeri.
Flen når du på ca 10 minuter med bil. Där finns tågstation, skolor, förskolor,
välsorterade matbutiker, systembolag, tränings- och simanläggning, skridskohall,
bowlinghall mm.
Det tar ca 30 min till Eskilstuna med bil. Stockholm når du på ca 1 timme med
tåg från Flen.

Susanne Feretti, Fastighetsmäklare
Libergsgatan 12, 632 21 Eskilstuna

susanne@ferettimakleri.com
0703-462666


