
Brantbackavägen 2, Bålsta
Fantastisk hästgård med alla faciliteter och närhet till vatten!
Välkommen till en fantastiskt hästgård som har allt man kan önska!
Bara 40 min från Stockholm centrum och 10 minuter från E18 ligger den här vackra anläggningen om ca 18,6 ha.
Det här är en hästgård som erbjuder det mesta i absoluta toppklass. Mitt emot finns ett naturreservat som gränsar till
Mälaren och du har bara 800 meter ner till vattnet.
Här finns allt man behöver för att bedriva verksamhet!

På gården finns ett stort isolerat ridhus med fibersand från De Grondslag. Ridhuset är ljust och fint samt har automa-
tisk bevattning uppifrån och öppningsbart tak med automatiskt stormskydd som stänger vid hård blåst. I ridhuset finns
också en mysig lounge med bar och sittgrupper, det är en perfekt sällskapsyta eller varför inte utnyttja det som konfe-
renslokal.
Under loungen finns en rehabiliteringsavdelning med utrustning i form av vattenbad, skrittband, vibrationsplatta samt so-
larium.
Längs med sidan av ridhuset ligger stora stallet med 14 stora boxar, föl/hingsboxar, och sex stycken standard stora boxar.
I stallet finns även en stor toalett med dusch, fikarum, sadelkammare, täckesrum, servicerum, stor tvättstuga med två 27
kilos tvättmaskiner, torkskåp och torkrum. Det finns även två vattenspiltor och fyra skötselplatser.
Hela marken är instängd med plaststaket från Equisafe. Det finns en stor ridbana utomhus på 55 x 100 m med Ottomattor
(gummimattor) och fibersand från De Grondslag, även den har Equisafe staket runtom.
Självklart finns även en gräsbana i sommarhagen på ca 50x70 m, även den inhägnad med staket från Equisafe.
Även alla hagar har samma staket och varierar i höjd beroende på om det är sommarhage, stohage eller hingsthage. I de
flesta hagarna finns det vindskydd.



Lilla stallet består av fyra normalstora boxar och två föl/ hingstboxar. Det finns även sadelkammare med loft och en
vattenspilta med solarium.
I direkt anslutning till lilla stallet ligger även maskinhallen. På ena gaveln samt ena långsidan av lilla stallet går det ut ett tak
för att kunna förvara foder eller annat. Bredden är anpassad för att kunna sätta upp uteboxar i framtiden om man så vill.
Det står även fyra uteboxar utanför lilla stallet som idag har använts som karantänboxar eller som gästboxar.

Boningshuset är på 164 kvm i två våningar. Övervåningen består av fyra sovrum/kontor, kök, vardagsrum och två badrum.
Undervåningen består av stor gillestuga (idag biljardrum), toalett, tvättstuga, relaxrum, hundrum, lekrum, pannrum och
dubbelgarage.
På två sidor om huset ligger en stor altan med tillhörande pool, 4x10 m och en stor bubbelpool för 10 -12 personer.
Intill huset finns även ett gästhus med tre rum, kök och två badrum. Perfekt att hyra ut, använda som personalbostad eller
ett lyxigt ungdomsboende.

Den här fastigheten har verkligen allt och det finns fortfarande möjlighet att utveckla den vidare. Möjlighet till avstyckning
av flera tomter uppe i skogen finns också.
Här saknar man ingenting!
Välkommen att höra av dig till mäklaren för mer information eller för att boka din privata visningstid på 070-3462666.

Tomtareal/mark 17,9561ha Pris 35 000 000SEK
Pristyp Högstbjudande



Grunddata

Fastighetstyp Lantbruk

Fastighetsbeteckning HÅBO HÖGLUNDA 1:14

Huvudinriktning Hästgård

Typkod 120 - Lantbruksenhet bebyggd

Gatuadress Brantbackavägen 2

Postnummer 74691

Ort Bålsta

Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet

Tomtareal/mark 179 561 m2

Totalareal 179 561 m2

Taxeringsår 2020

Taxeringsvärdet är Fastställt

Taxeringsvärde byggnad 1 754 000 SEK

Taxeringsvärde mark 1 538 000 SEK

Summa taxeringsvärde 3 292 000 SEK

Pris 35 000 000 SEK, högstbjudande

Inteckningar

Inteckningar 6

Totalt belopp 3 930 000 SEK

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning Håbo Låddersta Ga:1

Gemensamhetsanläggning Håbo Höglunda Ga:2

Gemensamhetsanläggning Håbo Höglunda Ga:1

Inskrivna övriga rättigheter, belastningar
och övriga gravationer

Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

Inskrivna övriga rättigheter, belastningar
och övriga gravationer

Fornlämning (Registreringsdatum: 20111006)

Inskrivna övriga rättigheter, belastningar
och övriga gravationer

Fornlämning (Registreringsdatum: 20111006)

Inskrivna övriga rättigheter, belastningar
och övriga gravationer

Fornlämning (Registreringsdatum: 20111006)

Inskrivna övriga rättigheter, belastningar
och övriga gravationer

Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)



3.9 false

Rättigheter last Officialservitut: Rätt att använda ett 4 meter brett område för utfart enligt för-
rättningskarta, aktbilaga ka1 - Väg

Rättigheter last Officialservitut: Utrymme

Samfällighet HÅBO HÅBO ALLMÄNNING S:4

Samfällighet UPPLANDS-BRO HÅBO HÄRADSALLMÄNNING S:1

Samfällighet HÅBO LÅDDERSTA S:4

Samfällighet HÅBO LÅDDERSTA S:1

Samfällighet HÅBO LÅDDERSTA S:2

Samfällighet HÅBO LÅDDERSTA S:3

Byggnader

SMÅHUSBYGGNAD LANTBRUK

Allmän information

Byggår 1974
Värdeår 1974
Taxeringsvärde byggnad 1 754 000 SEK
Boarea (BOA) 162 m2

Biarea (BIA) 162 m2

Kostnader

Hushållsel 138 000 SEK/ÅR

Vatten och avlopp 3 000 SEK/ÅR

Renhållning 2 982 SEK/ÅR

Försäkringskostnad 24 000 SEK/ÅR

Summa driftskostnad 167 982 SEK/ÅR

Beskrivning av kostnader Elkostnaderna varierar mellan 9000-15000 / mån beroende på årstid. Vi har räk-
nat på ett snitt.
Avloppet är fördelat på fyra hushåll, kommer att fördelas på sju.

Kommentar Intäkter finns i form av uppstallning, övernattningar, ridhusavgift, pay & jumps,
rehabilitering, tillridning mm.
Hör av dig till mäklaren för att få en förteckning över möjliga intäkter.

Försäkring 9000:- För huset, högt lösöre
15.000:- Stallbyggnader, ridhus, vindskydd samt ansvarsförsäkring - högt lösöre.
Försäkringen avser även transporter till andra länder under tävling.



Närområde

Områdesbeskrivning Bålsta är en tätort och centralort i Håbo kommun, Uppsala län. Bålsta ligger ut-
med motorvägen E18 och Mälarbanan, nära Mälaren. Här bor du nära naturen
omringad av stora skogsområden med fina promenadvägar. Här finns gott om bär
och svamp och familjen har länge plockat sina egna kantareller i området. Mitt
emot fastigheten finns ett naturreservat.
På 6-7 minuter tar du dig in till Bålsta centrum där det finns ett stort utbud av
restauranger, matvarubutiker, apotek, förskolor och skolor.

Kommunikationer 10 minuter till E18 och 40 min med bil till centrala Stockholm

Susanne Feretti, Fastighetsmäklare
Libergsgatan 12, 632 21 Eskilstuna

susanne@ferettimakleri.com
0703-462666


