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Härvesta, Sörgården



Välkommen till Härvesta Sörgården!
Här finns en hästgård i mycket bra skick. Gården har ett renoverat och fräscht
bostadhus på ca 200 kvm, ridhus byggt 2011 med manege 20 x 60 m, tre stallar
med totalt 12 boxplatser, uteridbana, trav/ galopp-slinga ca 800 m samt övriga
ekonomibyggnader för att en gård ska fungera såsom garage/ verkstad, pannrum
och Lillstuga.
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BYGGNADER
Bostad
Bostad i 1 ½-plan med stomme i timmer och trä.
Grundläggningen är en torpargrund med sockel av huggen
granit. Stående träpanel under tegeltak. I huvudsak treglas
isolerfönster.

Groventré med trälagt däck utanför. Entréhall med
klinkers, Tvättstuga med dusch, tvättmaskin, torktumlare
och tvättho.
Vidare kök renoverat 2008 med klinkersgolv, kvikk-kök.
Inbyggnadsugn, inbyggnadsmicro. Kyl och frys i fullhöjd.
Kakelugn.
 Utgång till uterum byggt 2015 med klinkersgolv
(golvvärme), trätak. Ljus och mycket trevligt!
Rymlig entréhall mot väster med Tarkettgolv och trätak
bytt 2008. Luftvärmepump, ca 2006.  Norrut vardagsrum
med ”klickklinkers”.  (Trägolvet bevarat under) Kakelugn i
funktion.
Kontorsrum med Tarkettgolv.
Ytterligare ett sovrum på nedre plan med kakelugn (ej i
funktion) och klickgolv.
Takhöjd på nedre plan ca 2 ,30 m

På övre plan finns möblerbar hall med trätak, takfönster
och klickgolv. Badrum med kakel och klinkers, hörnbadkar,
handfat och wc. Elgolvvärme.
Vidare på övre plan två sovrum varav ett med tillhörande
”barnkammare. Goda förvaringsutrymmen i isolerade
kattvindar.
Takhöjd på övre plan mellan 2,10 -2,30 m.

All el på gården bytt efter 2008. Automatsäkringar i alla
skåp.
Panel på huset bytt 2008, taket bytt ca 2008.
Fiber indraget.

Vatten från borrad brunn, pump bytt 2013.
Avlopp till trekammarbrunn.

Ridhus
Hall byggd 2011 (Borgahallen) rymmandes ridhus samt
stall. Stålstomme klädd med plåt både på väggar och tak.
Totala mått ca 66 x 22m. Manegemått 20 x 60m med
underlag av sand/ klenflis. LED-belysning.
Sarg byggd i 20 mm plyfaskivor målade med täcklasyr.

Ljusinsläpp längs båda långsidor och gavel mot söder.
Skjutport längs långsidan, ca 4 m bred.

Mot norr finns ca 6 m gjuten platta som rymmer stall, wc
(baja-maja) och övrigt förvaringsutrymme.

Stalldel med tre boxar, Myrby med plastplank, (3x3 m).
Spolspilta med väggar klädda i granitkeramik med
bakomvarande tätskikt. Uppvärmd sadelkammare med
klinkersgolv. Takhöjd i stallet ca 3 m.

Ovanpå stallet finns värmerum förberett för kök med
vatten och avloppsanslutningar. Trägolv och elradiatorer.
Förrådsutrymme.

Stall i vinkel
Byggnad i vinkel med stomme i timmer och trä. Plåttak. I
huvudsak gjutet golv. Byggnaden rymmer två
stallavdelningar med tillhörande sadelkammare samt
foderutrymme. Gjutet parti närmst stallet på hela
innegården. Delvis putsad fasad, i övrigt trä.

Stall 1
Renoverat 2016 med 6 boxar. Galvad boxinredning fylld
med grå plastplank. Öppningsbara galler för fönster.
Ventilation.
Sadelkammare med klinkers, värme via elelement.
Vattenho med avlopp till stenkista. Varmvattenberedare.
Takhöjd ca 2,50 m.

Stall 2
Tre boxar varav en anpassad som hingstbox. Myrby-boxar
med plastplank (viss träplank). Delvis isolerat men ingen
värmekälla. Vidare utselningsplats, selkammare med
klinkersgolv och kakel på väggar. Elelement men
golvvärmeslang nerlagd.  (Har tidigare används som
hundrum, med ”funktioner” för detta bevarade)

I vinkel mellan stallet finns utrymme för foder. I dag har
gaveln tagits upp för bygge av ”traktorutrymme”.

Utvändigt stallbyggnaden mot söder finns snedtak med
gjutet golv. Delvis låsbart förrådsutrymme och delvis
mindre carports-utrymme.
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Garage/ verkstad/ pannrum/ hönshus
På västra sidan av byggnaden har byggts ett poolrum med
bubbelpool. Inglasat rum på gjuten platta med klinkers.
Isolertak.

Vidare dubbelgarage med rejält utrymme. Gipsklädda
väggar målat betonggolv. Uttag för trefas och
vattenutkastare. Uppvärmt. Ca 80 kvm.
Vidare pannrum med panna kopplad till jordvärmesystem
installerat 2000. Pannan kontinuerligt servad.
Varmvattenberedare med elpatron.

På östra delen av byggnaden finns hönshus med gjutet golv.
Övervåning för förrådsutrymme.
Byggnaden vidbyggd med ytterligare förrådsutrymme/
Övernattningsrum.
Byggnaden har en timmerstomme under plåttak.
Mot norr finns mindre lösdriftsutrymme för ex mindre
ponnies eller getter.

Mannes Stuga
Gäststuga med trästomme, torpargrund och plåttak.
Kopplade fönster. Veranda.
Stugan byggd 2014 med ett rum och sovalkov. Totalt ca 25
kvm. Klickgolv. Värme via elradiatorer.

AREAL
Total areal är 6,7 ha. Arealen ligger i ett skifte tillsammans
med gårdens byggnader. Arealen består till största delen av
hagmark.
Jorden består av lättare lera

Ridbana med sandunderlag ca 20 x 60 m.
Travslinga ca 800 m med sandunderlag.

Sommarvatten nerlagt till hagar. Delvis nysådda hagar.

AVSTÅNDSÖVERSIKT
Fjugesta 6 km
Kumla 15 km
Örebro 27 km
Hallsbergs jvg-station 17 km
Örebro flygplats 20 km
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EKONOMI
Begärt pris
6 500 000 kr

Taxeringsvärde
Senaste taxering gjord 2015.
Totalt taxeringsvärde 5 526 000.
Typkod 120

Pantbrev
Det finns 5 st pantbrev uttagna om sammanlagt
3 495 000 kr.

SERVITUT, PLANBESTÄMMELSER

Avtalsservitut gällande kraftledning.
Fastigheten berörs av samrådsområde gällande
drumliner.(1981-05-07)

Del i Edsbergs Häradsallmänning S.1 med en utdelning om
ca 7000 kr/ år.

Skattetal: Mantal. 8/32.

Fastighetsbesteckning och adress
Lekeberg Härvesta 4:8.
Adress Härvesta Sörgården, 716 91 Fjugesta.

Belägen i Lekeberg kommun, Edsberg församling.
Skattesats 34,03.

ÖVRIGT
Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen
från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast
om omständigheterna ger anledning till detta.

Nuvarande Ägare
Pernilla och Johnny Marberg

Kontakta oss för boendekalkyl och ytterligare information.
Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka
tid med oss för visning.
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ÖVRIG INFORMATION
Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i
handpenning. Föreligger så kallade villkor för köpets genomförande, skall handpenning
insättas på klientmedelskonto, intill villkoren uppfyllts.

Visning
Visning sker efter överenskommelse och tillsammans med representant för
gårdsmäklare Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är
tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog må beses när så önskas.

Ekonomi
För köpare som vanligtvis inte arbetar med företag eller lantbruksekonomi och är ägare
till en jordbrukstaxerad fastighet, kan kort sägas att en "villa"-kalkyl skiljer sig avsevärt
från denna ekonomi. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

Undersökningsplikt
Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten
och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång,
planbestämmelser, sotarprotokoll etc. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand
eller med konsult, före köpet, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom
om det skick vari fastigheten befinner sig. Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan
således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för
att underlätta köparens egna undersökningar.

Tillträde
Efter överenskommelse.

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, inom viss tid efter visningen, kan budgivning
vara tillämplig för att utse köparen. Inför en budgivning skall den som önskar delta,
ordna finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen. Köpekontrakt
översändes för genomläsning före budgivningen.
Budgivningen sker tillsammans med säljaren eller representant för denne och följs av
kontraktsskrivande med erläggande av handpenning.
Bud under begärt pris leder inte till att en budgivning startar. Budet antecknas och
meddelas uppdragsgivaren.
Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra
intressenters bud eller intressen.

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor
från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva
fastigheten, skall stämmas av med säljaren.
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Pia Eriksson
Ansvarig mäklare
Tel: 0585-26200
E-post: pia@varhulta.com

Kontaktuppgifter
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