
RotsundaHerrgård
Vacker herrgård från 1800-talet nära Arlanda
En fantastisk oas mitt i city! Bara 10-15minuter från Arlanda ligger den här fantastiska herrgården. Miljön är härligt lummig
och gården är helt insynsskyddad trots att den ligger så nära motorväg, city och Arlanda!
Den vackra huvudbyggnaden är från mitten av 1800-talet och framför husets pampiga entré finns en rundel som sig bör på
dessa fina herrgårdsbyggnader. I det stora bostadshuset på nedre plan finns 5 rok varav 2 st är sovrum. Matsal, salong samt
ett av sovrummen ligger i fil på nedre plan och på baksidan av huset finns ett väl tilltaget trädäck somomringar av stora gräsy-
tor och doftande syrener. På övre plan som idag hyrs ut finns även där 5 rok. Boarean uppgår till ca 450 kvm totalt.
I bostaden finns flera vackra gamla kakelugnar och en gammal spis. Vackra gamla trägolv och flera andra detaljer har bevarats
för att bibehålla sekelskifteskänslan och den lantliga stilen.
På gården finns även en flygelbyggnadmed två lägenheter som idag hyrs ut. Enmindre lägenhetmed ett sovrumoch en stör-
re lägenhet med tre sovrum. Båda lägenheterna är fördelat på två våningsplan.
Det finns även ettmysigt litet stall med5 st boxar somäven det hyrs ut.Mitt emot stallet finns en stor välskött ridbana somär
omringad av lummiga träd. Här finns stora gröna hagar och gården lämpar sig därför som hästgård. På några minuters skritt
avstånd finns ett privatstall med ridhus där man kan köpa klippkort.
Mysigt belägen intill hästhagarna och avskiljt från de övriga byggnaderna ligger trädgårdsmästarbostaden, även den hyrs
idag ut.
Gården har flera uppvuxna gamla fruktträd och man får känslan av att vara på landet trots att det ligger så nära stan och alla
bekvämligheter. Som ägare till denna gård kanman bo ”gratis” med goda hyresintäkter vilket är till stor fördel!
Det här är en fantastisk oas som ligger nästan mitt i stan. Vill du leva gårdsliv men ändå ha närhet till citypulsen och på be-
kvämt avstånd till Arlanda, tveka inte att höra av dig till mäklaren för mer information!



Boarea (BOA) 450m2 Tomtareal/mark 22 743m2
Pris 20 000 000SEK Pristyp Högstbjudande



Grunddata

Bostadstyp Objektstyp
Fastighetsbeteckning SOLLENTUNAROTEBRO4:14
Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd
Gatuadress Rotsunda Gård
Postnummer 19278
Ort Sollentuna
Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet
Tomtareal/mark 22 743m2
Totalareal 22 743m2
Boarea (BOA) 450m2
Boareabeskrivning Boarean är på ca 450kvmminus kattvindar.

På nedreplan finns 5 rok varav 2 st är sovrum. På övre plan som idag hyrs ut finns
även där 5 rok.

Areauppgift enligt Säljaren
Taxeringsår 2018
Taxeringsvärdet är Fastställt
Värdeår 1929
Taxeringsvärde byggnad 6 470 000 SEK
Taxeringsvärdemark 1 375 000 SEK
Summa taxeringsvärde 7 845 000 SEK
Pris 20 000 000 SEK, högstbjudande

Inteckningar

Inteckningar 2
Totalt belopp 2 800 000 SEK

Kostnader

Beskrivning av kostnader Varje hyresgäst betalar i dag el, sophämtning, tv och wifi själva. Det som ingår är
vatten och värme.
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Kommentar Enligt uppgifter från säljaren uppgår driftkostnaderna till ca 57000:- per månad,
då ingår allt som container tömning, plogning vintertid, hjälpmed trädgården som-
marhalvår, el, fjärrvärme, sophämtning, internet, tv, larm, försäkring.
Plogning och trädgård kanman göra själv för att få ner denna kostnad rejält.
Hyresintäkter:
Huvudbyggnadens övervåning 17.000 kr/mån
Flygeln stora lgh 11.500 kr/mån
Flygeln lilla lgh 10.500 kr/mån
Trädgårdsmästarbostaden 13.000 kr/mån
Stall 5x2000 kr = 10.000 kr/mån

Övriga rättigheter och belastningar

Planer och bestämmelser Rotsunda Gård, Generalplan (Beslutsdatum: 19810625)
Rättigheter förmån Officialservitut: Tillfart
Inskrivna övriga rättigheter,
belastningar och övriga gravationer

Fornlämning (Registreringsdatum: 20061008)

Rättigheter förmån Officialservitut: Väg

Byggnad

Allmän information Lite historia om huset som kan vara rolig att känna till.
Järnhällen ovanför öppna spisen i salen i huvudbyggnaden är tillverkad för Fredrik
1 år 1721-1750.
Säkerhetständstickan uppfanns i huvudbyggnadens kök.
Lundström byggde huvudbyggnaden omkring 1854.
Grindslantens motiv finns vid Rotebro.

Byggår 1909
Standardpoäng 25
Grundmur Murad
Grund Torpargrund
Taktyp/takbeklädnad Tegel
Byggnadskommentar Kök samt badrum från -97

Takmagasin omlagt ochmålat 2001
Tak/ommålat stall 1998. Taket baksida bör snart göras om igen nu pgamosspåväxt
på norrsidan.
Flygeln tak 2006
Hela stora huset är ommålat 2006
Södra sidan på huvudbyggnaden ommålad 2017.
Nytt grus grusgångar och nytt underlag ridbana 2018
Lofttrappa och stall renoverat 2018
Nytt elaggregat hagar 2019
Ny fjärrvärmeväxlare 2020
Nya takfönster huvudbyggnad 2020

Vatten Enskilt vatten året om
Avlopp Kommunalt avlopp
El kommentar Fjärrvärme och kommunalt vatten indraget 2006, all el och avloppsrör omgjort

97-98.
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Övriga byggnader Flygelbyggnad med två stycken lägenheter för uthyrning, trädgårdsmästarbostad
för uthyrning, stall med fem boxar för uthyrning

TV/internet Idag används mobilt bredband

Närområde

Områdesbeskrivning Gården har närhet till allt och man tar sig lätt in till city på bara 20min.
Här har du också närheten till vatten. På Bara 5minuter går an till Norrvikens bad-
plats och 10 in bort ligger Norrviken båtklubb där det finns plats för småbåtar.
Det finns även golfklubb i närheten för den golfintresserade. På Bara 7minmed bil
kommer du till Sollentuna golfklubb (Viby).
I närområdet, bara 7-10 min skrittväg finns privatstall med ridhus där det går bra
att köpa klippkort eller betala per gång för att få nyttja.
Det finns även många förskolor, skolor, matbutiker och bussar inom gångavstånd.

Kommunikationer Det tar två minuter att gå till närmsta busshållsplats och 10min att gå till Rotebro
station som tar en raka vägen in till Stockholm central.
Med bil tar det ca 10-15min till Arlanda

Övrigt

För vinterhagarna finnsmuntligt avtal med kommunen. Det enda de har kommen-
terat under åren är att de vill att man skyddar träden. Annars ok att använda. Ser-
vitut på vägen finns.

Susanne Feretti, Fastighetsmäklare
Libergsgatan 12, 632 21 Eskilstuna
susanne@ferettimakleri.com
0703-462666


