
Stora Tidö 23, Eskilstuna
Stora Tidö
Välplanerad enplansvilla i det närmaste nyskick!
Mycket fräsch och välplanerad lågenergivilla om 5 rum och kök. Stort och luftigt kökmed vita luckor och fina ljusinsläpp. Hel-
kaklat badrummedmassagebadkar, handfat, handdukstork, toalett och golvvärme.Generösa sällskapsutrymmenmedöppen
planlösningmellan kök och vardagsrum. Vardagsrummet är väldigt luftigt tack vare dess ryggåstak. Helkaklat duschrummed
toalett, dusch, handfat och golvvärme. Tre till fyra sovrumdär det ena är ettmasterbedroommed helkaklat badrumoch rym-
lig klädkammare. Genomgående parkettgolv och vattenburen golvvärme. Två stora altaner och en trädgård som på kvällstid
är vackert upplyst. Spabad. Stort garage med fjärrstyrd garageport. Isolerad gäststuga. Här bor du på landet men samtidigt
mycket nära centrumkärnan. Sedan en tid tillbaka finns även en cykelbana som tar dig och familjen tryggt och säkert hela
vägen till Sundbyholmmed bad och gästhamn. Den låga driftkostnaden beror till stor del på att fastigheten är extra isolerad,
vilket på sommaren håller bostaden sval och på vintern varm. Detta hus är i utomordentligt gott skick och passar den som vill
bo modernt, centralt och lantligt. Varmt välkommen att anmäla dig någon av de annonserade visningarna.
Rum 5 Boarea (BOA) 153m2
Tomtareal/mark 1 812m2 Pris 4 285 000SEK
Pristyp Högstbjudande



Grunddata

Bostadstyp Objektstyp, villa
Fastighetsbeteckning ESKILSTUNA STORA TIDÖ 7:10
Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd
Område Stora Tidö
Gatuadress Stora Tidö 23
Postnummer 63507
Ort Eskilstuna
Tomtbeskrivning Friköpt tomt som omgärdas av tujahäck.
Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet
Tomtareal/mark 1 812m2
Totalareal 1 812m2
Boarea (BOA) 153m2
Boareauppgift enligt Lantmäteriet
Antal rum 5
Antal sovrum 3
Max antal sovrum 4
Taxeringsår 2018
Taxeringsvärdet är Fastställt
Värdeår 2011
Taxeringsvärde byggnad 2 251 000 SEK
Taxeringsvärdemark 398 000 SEK
Summa taxeringsvärde 2 649 000 SEK
Pris 4 285 000 SEK, högstbjudande
Inbrottslarm Inbrottslarm finns

Rum

Entrè Ljus och rymlig entréhall med tre praktiskt inbyggda garderober.
Vardagsrum Vardagsrummed parkettgolv, öppet i nock, utgång till altan och öppen planlösning

mot köket.
Kök Välplanerat kökmed vita luckor, rostfria vitvaror och integrerad diskmaskin. Köket

är extra ljust tack vare det liggande fönstret som är placerat över diskbänken. Här
finns gott om plats för ett stort matbord.

Badrum Stort helkaklat badrum i ungdomsdelen, utrustat med dusch med glasdörrar, toa-
lett, handfat, handdukstork, förvaringsskåp och golvvärme.
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Masterbedroom Sovrum 1/ Masterbedroom har en stor klädkammare och gott om plats för dub-
belsäng. Detta sovrum har även tillgång till ett eget badrum som är helkaklat och
utrustadmedmassagebadkar, toalett, handfat, golvvärme och handdukstork.

Sovrum 2 Sovrum 2 har parkettgolv och är utrustat med två garderober.
Sovrum 3 4 Sovrum tre och fyra är beläget i en egen del av villan. Dessa rum passar utmärkt

för tonåringen som vill ha ett eget sov- och tv-rum. Skjutdörr avgränsar rummen
mot övriga huset.

Groventré/Tvättstuga Groventrén har klinkergolv, tvättställ, bra förvaringsskåp samt tvättmaskin och
torktumlare. I tvättstugan är även frånluftsvärmepumpen placerad.

Inteckningar

Inteckningar 1
Totalt belopp 3 570 000 SEK

Kostnader

Årlig elförbrukning 18 120 kWh/ÅR
Elkostnad 7 110 SEK/ÅR
Hushållsel 7 042 SEK/ÅR
Uppvärmning 10 000 SEK/ÅR
Vatten och avlopp 4 000 SEK/ÅR
Renhållning 2 896 SEK/ÅR
Summa driftskostnad 31 048 SEK/ÅR
Antal personer i hushållet 5
Fastighetsskatt/-avgift 4 174 SEK/ÅR
Kommentar Uppdelningen mellan hushållsström och uppvärmning är schablonberäknad. Årlig

förbrukning 18 120 kWh/ÅR. Vatten betalas genom insättning till vattenförening
om 500kr/månad och kostnaden regleras sedan efter avläsning. Nuvarande ägare
har haft en kostnad på ca 4000kr per år.

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning Eskilstuna Stora Tidö Ga:3 - GRÖNOMRÅDEN
Planer och bestämmelser Stora Tidö 7:2 Del Av Och 1:18 Mfl, Detaljplan (Beslutsdatum: 20060615, Regi-

streringsdatum: 20060921)
Gemensamhetsanläggning Eskilstuna Stora Tidö Ga:5 - VÄG
Gemensamhetsanläggning Eskilstuna Stora Tidö Ga:6 - VÄGAR
Gemensamhetsanläggning Eskilstuna Stora Tidö Ga:4 - VATTENOCHAVLOPP



Parkering

Parkeringsbeskrivning Här finns gott om plats för den som gillar motorfordon. Stort garage om ca 41kvm
en stor fjärrstyrd port, golvbrunn, hyllor och bra förvaringsskåp. Garaget är iso-
lerat. På garaget finns två eluttag med inbyggd timer för motorvärmare. Utöver
detta finns också en carport i anslutning till garaget. Carporten är belyst och har
gott om utrymme. Framför garage och carport är uppfarten både djup och bred
och erbjuder gott om plats för många bilar och cyklar.

Byggnad

Byggnadstyp Enplansvilla
Byggår 2011
Standardpoäng 30
Utförda renoveringar 2017 i november renoverades köket med nya bänkskivor, ny kran, ny diskho, ny

fläkt, ny spishäll (Samsung) och ny ugn (Samsung).2017 målade och tapetserades
så gott somalla ytskikt. 2017slipadesochbetsades villans parkettgolv. 2019bygg-
nation av carport. 2019 nytt spabadslock.

Grund Platta på mark
Taktyp/takbeklädnad Betongpannor
Fasadtyp Träfasad
Fönster 3-glasfönster isoler
Stomme Trä
Vatten Kommunalt vatten året om
Avlopp Kommunalt avlopp
Typ av uppvärmning Frånluftsvärmepumpmed vattenburen golvvärme
Typ av ventilation Mekanisk
Uteplatsbeskrivning Altaner på båda sidor om huset. På den ena altanen är ett härligt spabad placerat.

Spabadet är uppvärmt året om och lockar till spontanbad. Trädgården och dess
uteplatser är kvällstid vackert upplysta och tänds via skymningsrelä. Trädgården
är mycket lättskött och en färdiginstallerad robotgräsklippare från Husqvarna in-
går i köpet och sköter gräsmattanmed bravur.

Övriga byggnader Isolerad gäststuga/kontor på tomten.
TV/internet Fiber är installerat och du kan själv välja leverantör. Semer påwww.openinfra.com

Inbrottslarm finns Ja

Energideklaration

Energistatus Energideklaration är utförd
Energideklaration utförd 2016-12-21
Energiklass
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Energiprestanda, primärenergital 82 kWh/m2
Besiktningsman Urban Pettersson Anticimex

Mikael Bergqvist, Fastighetsmäklare
mickebergkvist@icloud.com
0765-559002

Camilla Feretti, Extra kontaktperson
camilla@ferettimakleri.com
0703-551962


