
KATRINEHOLMVÄSTRAVEGRED
Vackert belägen gårdmed stor potential!
Välkommen till Västra Vegred!
Här finner du en fastighet med mycket historia och stor potential. Bostadshuset är byggt av Erik Bergvall 1924, enligt hans
memoarer och det mesta är bevarat och fortfarande i original. Gården gick i arv i två generationer. Erik och hans fru bodde
på övervåningen och hans sonmed familj bodde på bottenvåningen.
Vackra gamla kakelugnar finns iflera av rummenochman finner även vedspisar på båda planen. Breda lister följer runt väggar
och innertak och golven består av trägolv och plastmatta med trägolv under. Yttertaket är nylagt 2018.
Här finns verkligenmöjlighet att skapa ditt drömhem och samtidigt ta tillvara de vackra gamla detaljerna.
På gården finns flera uthus. Bl.a. en stor lada som idag är anpassad för kor men som kan göras om till den verksamhet du
bedriver. I det böljande Sörmländska landskapet runt gården finns betesmarker om ca 4 ha, redo att disponeras. Runt huset
finns en vacker lummig trädgård med stor gräsmatta och flera fruktträd. Bara några kilometer bort finns en allmän badplats
vid sjön Veckeln, där man kan svalka sig om somrarna.
Här finns stora möjligheter för dig som vill ta vara på det gamla eller med lite kärlek skapa ett fantastiskt hus med herrgårds-
känsla.
Tomtareal/mark 5ha Pris 4 200 000SEK
Pristyp Utgångspris



Grunddata

Bostadstyp Lantbruk
Fastighetsbeteckning KATRINEHOLMVÄSTRA VEGRED
Typkod 120 - Lantbruksenhet bebyggd
Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet
Tomtareal/mark 50 000m2
Totalareal 50 000m2
Taxeringsår 2017
Taxeringsvärdet är Ej fastställt
Pris 4 200 000 SEK, utgångspris

Areal

Beskrivning för alla arealer Fastighetens areal kommeratt bli 5 haefter det att lantmäteriförrättningenär klar.

Fastighetsuppgifter

Åkermark
Beskrivning Den åkermark som ingår i köpet kan disponeras direkt vid tillträdet. Omman inte

vill bruka jorden finns möjlighet att arrendera ut jorden.

Inteckningar

Inteckningar 3
Totalt belopp 506 000 SEK

Övriga rättigheter och belastningar

Rättigheter last Ledningsrätt: Starkström
Samfällighet KATRINEHOLMVÄSTRA VEGRED S:1
Samfällighet KATRINEHOLMVÄSTRA VEGRED S:2
Samfällighet KATRINEHOLMVÄSTRA VEGRED S:3
Samfällighet KATRINEHOLMVÄSTRA VEGRED S:4
Samfällighet KATRINEHOLMVÄSTRA VEGRED S:5
Samfällighet KATRINEHOLMVÄSTRA VEGRED S:6
Inskrivna övriga rättigheter,
belastningar och övriga gravationer

Nyttjanderätt TELE



Byggnader

BOSTADSHUS Småhusbyggnad lantbruk
Allmän information

Byggår 1924
Värdeår 1929
Byggnadstyp 2-plans villa
Taxeringsvärde byggnad 593 000 SEK
Boarea (BOA) 188m2
Boareauppgift enligt Energideklaration
Byggnad

Mark Lera
Grund Betong, Källare
Taktyp/takbeklädnad Tegel
Fasadtyp Puts
Utvändiga plåtarbeten Galvaniseradmålad plåt
Fönster 2-glasfönster
Bjälklag Trä
Byggnadskommentar Taket är omlagt med nytt lertegel under sommaren 2018. All skadad takpanel byt-

tes i sambandmed takomläggningen.
Fönstrens ytterbågar i stora rummet mot söder, 1 tr, är ommålade 2018.

Vatten Grävd brunn
Avlopp Enskilt avlopp
Uppvärmning Bergvärmepump
Skorstenstyp Murad skorsten
Skorstenskommentar Samtliga eldstäder är provtryckta utan anmärkning
Parkeringsbeskrivning Parkering på gårdsplan
TV/internet Fiber indraget 2019
Kostnader

Renhållning 1 300 SEK
Försäkring 5 700 SEK
El/Uppvärmning 12 000 SEK
Summa driftskostnad 19 000 SEK

Energideklaration

Energideklaration utförd 2018-02-16
Energistatus Energideklaration är utförd
Energiklass
Specifik energianvändning 10531
Energiprestanda, primärenergital 60
Besiktningsman Peter Påhlman
LADUBYGGNAD Ekonomibyggnad
Allmän information

Byggår 1924
Taxeringsvärde byggnad 635 000 SEK
DRÄNGSTUGAMEDBODLÄNGA Ekonomibyggnad
TVÅ STYCKENHÖNSHUS Ekonomibyggnad



Närområde

Områdesbeskrivning I Sköldinge och Valla finns både barnomsorg och skola. Skolbuss går till båda sko-
lorna. I Vallafinnsmataffärmed relativt brett sortiment, annars tar det bara15min
till Katrineholm där det finns flera stora matvarukedjor samt köpcentrum. Några
hundra meter sydöst om gården ligger Lerbo bygdegård som håller i diverse ak-
tiviteter under året. Bl.a julgransplundring samt Valborgsfirande. Vid kyrkan hålls
även Lerbomarknad i augusti och kyrkanhåller även i julkonserter samt annanmu-
sik.
Några kilometer från gården finns en badplats vid Veckeln där det ofta blir varmt i
vattnet tidigt på säsongen.

Kommunikationer Med bil är det ca 45 min till Norrköping och ca 1,5 timme till Stockholm. Bra tåg-
förbindelser från Flen, där tågen går flera gånger dagligen till Stockholm, det tar
60min.
Du tar dig till Skavsta flygplats på 50minuter med bil.

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


