
Granhedsgården
KATRINEHOLM

Egen by för konferenser eller vilohem på 
stor sjötomt en mil från Flen

http://www.iwers.nu


EGEN BY FÖR KONFERENSVERKSAMHET ELLER VILOHEM MED SJÖTOMT I SÖDERMANLAND.

Tillfälle att förvärva Granhedsgården som ligger oerhört vackert vid den Sörmländska sjön Gålsjön, en 
halvannan mil från Harpsund och en och en halv mil nordväst om Flen. Läge nära Hälleforsnäs med en 
timme tågresa från Stockholm.

46 gästrum varav femton med WC/dusch och elva med WC i fyra olika byggnader. Tillbyggt och reno-
verat på 1990-talet och välhållet. Två matsalar med plats för 100 respektive 50 personer. Konferens-
rum. Välutrustad SPA-avdelning med ångbastu, massagerum, bubbelbad, relaxavdelning med mera. 
God sanitär standard. Stor vedeldad bastu på strandkanten med brygga. 33 645 m² sjötomt med lång 
egen strand. Totalt fem bostads-/restaurangbyggnader och flera förråds- och magasinsbyggnader.

Fastigheten är kopplat till fibernätet. Enskild vattenförsörjning och avlopp som finns i gården. År 2017 
förbrukades totalt 154 000 kWh el.



RESTAURANG KONFERENSEN - 450 m²
Ca 200 m² stor matsal med välutrustat restaurangkök. Gemensamhetslokal. Sällskaps-/biljardrum i 
källaren. Gästrum på övervåningen. 1-plan samt 1½-plan. I källaren bland annat förråd och tvättstu-
ga. Byggnadsår 1930-40, ombyggt år 1990. Tillbyggt år 2000 med 80 m². 2-glas fönster. Takpannor. 
Vattenburen värme med elpanna installerad år 1989 (här finns även en vedpannan). Luftvärmepump. 
Braskamin. Mekanisk ventilation. Kan styckas av och säljas för sig tillsammans med byggnad SJÖSALA 
med då ca 6.200 m² sjötomt.



HOTELLET - ca 750 m²
Hotellet med sina femton gästrum, samtliga med kaklade wc/dusch är det mest påkostade huset i byn. 
Gemensamhetslokaler med pentry och eldstad. Spa-avdelning med 3 bubbelbad, behandlingsbadkar, 
ångbastu, massagerum, avslappningsrum och ett stort allrum med panoramafönster mot sjön. 1-plan 
utan källaren. Byggnadsår 1990, tillbyggt med spa-avdelning senare. 3-glas fönster. Takpannor av 
betong. Vattenburen värme med elpanna kompletterat med luftvärmepump. Mekanisk till- och frånlufts 
ventilation med återvinning. God sanitär standard. Kan styckas av och säljas för sig med då ca 8.700 
m² sjötomt. Egen infart kan anordnas då direkt från landsvägen.



SJÖSALA - ca 270 m²
Sjösala med elva gästrum, samtliga med wc. Gemensamhetslokal med pentry. Nytt duschrum.
1-plan utan källaren. Byggnadsår 1990. 3-glas fönster. Takpannor av betong. Vattenburen värme med 
elpanna kompletterat med luftvärmepump. Mekanisk till- och frånlufts ventilation med återvinning. 
God sanitär standard. Kan styckas av och säljas för sig tillsammans med Matsalsbyggnaden med då 
ca 6 200 m² sjötomt.



HAGEN – 650 m²
Hagen med fjorton gästrum. Matsal med plats för upp till 50 personer. Restaurangkök. Gemensamhets-
lokaler. Ett flertal WC och duschar och bastu. 1-plan utan källaren. Byggnadsår 1990. 3-glas fönster. 
Takpannor av betong. Vattenburen värme med elpanna kompletterat med luftvärmepump. Mekanisk 
till- och frånlufts ventilation med återvinning.



STENSTUGAN - 200 m²
Stenstugan med sex gästrum. Gemensamhetslokaler med kök och eldstad. 1½-plan. I källaren för-
råd, bastu och dusch samt garage. Byggnadsår 1930-40, ombyggt år 1989. 2-glas fönster. Takpannor 
av tegel. Vattenburen värme med elpanna. Luftvärmepump. Kamin. Ventilation genom självdrag. Kan 
styckas av och säljas för sig tillsammans med KIOSKEN och med då ca 2.700 m² sjötomt.



KIOSKEN
Äldre mindre träbyggnad som används som förråd och liknande. Betonggrund.
Kan styckas av och säljas tillsammans med STENHUSET med då ca 2 700 m² sjötomt. 
 
TORPET
Äldre byggnad i 1½ plan. 3 rum och kök. WC och dusch.

BASTUN
Vedeldad bastu med omklädningsrum precis på strandkanten, totalt ca 25 m². Brygga.



MAGASIN FÖRRÅD
Flera förrådsbyggnader.
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46 gästrum. Två restaurangkök, flera matsalar och konferensrum. Några byggnader är äldre andra ny-
are och uppförda på 1990-talet. Allt är förhållandevis välhållet. 

Stor vedeldad bastu på strandkanten med brygga. 

33 645 m² sjötomt med lång egen strand. Totalt fem bostads-/restaurangbyggnader och flera förråds- 
och magasinsbyggnader.



FÄRDVÄG
Från Stockholm ca 14 mil. Från Flen och Katrineholm ca 2,5 mil. Från Hälleforsnäs 8 km. Från Harps-
und 5 km.

Från Flen/Hälleforsnäs - i Hälleforsnäs kör mot Flodafors/Fjällskäfte (vid skolan/Pizzerian). Kör rakt 
fram 8 km. Framme! Observera: sväng inte av mot Flodafors i en korsning som kommer efter ca 6 km 
för då hamnar man i byn Granhed/Flodafors

Alternativ färdväg: mellan Katrineholm och Flen finns en avtagsväg mot Flodafors. Följ den vägen fram 
till Flodafors och följ sedan skyltarna från korset vid kyrkan. Granhedsgården ligger 9 km från Floda 
kyrka.





KATRINEHOLMGRANHED3:67

Lagfarter Lagfart Inskr.dag Aktbeteckning

556981-2620 
Granhedsgården Ab 
Sundbybergsvägen 1 C7 
17173 Solna 
Andel 1/1

2015-05-21 D-2015-00208724:1

Köp , Andel 1/1 2015-05-21

Tidigare lagfart/tomträtt Lagfart/Tomträtt Inskr.dag Aktbeteckning

Lagfaren ägare
Björklund, Gisela
Varbro Kvarn 1
64024 Sköldinge

Köp 1994-12-14, Andel 1/1
Överlåten andel 1/1

1994-12-14 94/10389

Inteckningar Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Taxering Taxeringsenhet: 322 - Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad

Id för tax.enhet: 745283-4 Markvärde: 519 tkr
Taxering genomförd: 2016 Byggnadsvärde: 1 378 tkr

Summa taxvärde: 1 897 tkr
Areal: 33 645 kvm

Hel registerfastighet

Värderingsenheter Hyreshusmark lokaler

Tax.värde: 436 tkr
Byggrätt ovanmark: 1589 kvm Riktvärdesomr: 483004
Riktvärde: 275 kr/kvm Id.nr: 301231923

Tax.värde: 83 tkr
Byggrätt ovanmark: 302 kvm Riktvärdesomr: 483004
Riktvärde: 275 kr/kvm Id.nr: 301231915

Hyreshusbyggnad lokaler

Tax.värde: 1 158 tkr
Lokalyta: 1324 kvm Hyresintäkter: 436 Tkr/år
Nybyggnadsår: 1955 Om/tillbyggnadsår: -
Värdeår: 1955 Under byggnad: Nej

Tax.värde: 220 tkr
Lokalyta: 251 kvm Hyresintäkter: 83 Tkr/år
Nybyggnadsår: 1955 Om/tillbyggnadsår: -
Värdeår: 1955 Under byggnad: Nej
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Utdragsdatum 2018-11-21

Fastighet KATRINEHOLMGRANHED3:67

Godkänd FR: 2014-11-10

Godkänd IR: 2018-09-04

Aktualitetsdatum IR: 2018-11-19

Distrikt Floda

Ursprung KATRINEHOLMGRANHED3:31

Adress Granhedsgården 2 64197 Katrineholm Kommundel: Floda

Granhedsgården 5 64197 Katrineholm Kommundel: Floda

Granhedsgården 4 64197 Katrineholm Kommundel: Floda

Granhedsgården 3 64197 Katrineholm Kommundel: Floda

Granhedsgården 7 64197 Katrineholm Kommundel: Floda

Granhedsgården 6 64197 Katrineholm Kommundel: Floda

Granhedsgården 1 64197 Katrineholm Kommundel: Floda

Areal Land: 33 645 kvm Vatten: - kvm Totalt: 33 645 kvm

Koordinater fastighet Omr. N-koord E-koord Karta

1 6553592.1 580484.5 -KATRINEH

Åtgärder Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Aktbeteckning

Avstyckning 2014-11-10 0483-14/49

Rättigheter
grunduppgifter

Rättsfh. Typ av rättighet Ändamål Aktbeteckning

Last Ledningsrätt Kraftledning 0482-01/7.1
Beskr: Rätt att bibehålla, underhålla och förnya elektrisk starkströms-
ledning

Planer och bestämmelser Inga planer eller bestämmelser.
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Ansvarig fastighetsmäklare 
Bengt Lindström

Tfn 070 - 467 30 00
bengt@iwers.nu

Informationen i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felak-
tigheter, nuvarande eller kommande i detta material ansvaras ej. Ej heller ansvaras för händelser som ägaren 
eller Iwers Mäklarbyrå icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren och Iwers 
Mäklarbyrå förbehåller sig även rättan att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån 
de anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Iwers Mäklarbyrå
Fridhem, SE 610 31 Vikbolandet

Tfn 0125-611 00
svar@iwers.nu

www.iwers.nu

Iwers Mäklarbyrå använder öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansva-
rige fastighetsmäklaren, som redovisar det högsta budet till säljaren och till övriga budgivare. Budgivningslistan 
lämnas med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare. Säljaren har alltid fri prövningsrätt 
och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter 
har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan 
köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om 
budet skall beaktas.

VISNING
Visning av fastigheten sker efter överenskommelse med fastighetsmäklaren.

TILLTRÄDE
Tillträde efter överenskommelse.

FÖRSÄLJNING - FÖRFARANDE
Fastigheten bjuds ut till försäljning genom öppen anbudsgivning. Detta innebär att intressenter som 
inkommit med skriftligt anbud får veta nivå på högsta anbud samt antal ingivna anbud. Anbud skall 
inges skriftligen via e-mail eller post, därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella 
villkor från anbudsgivare skall framgå av anbudet. Efter anbudstidens utgång vidtar slutbudgivning 
mellan de, av säljaren godkända, anbudsgivare som inkommit med anbud och önskar deltaga.

ANBUDSDAG
Skriftligt anbud skall vara Iwers Mäklarbyrå tillhanda senast dag som anges separat.

FRI PRÖVNINGSRÄTT
Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång 
avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat anbud på fast egendom 
är inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling.

BUDFÖRTECKNING
En förteckning över anbudsgivarna och samtliga lämnade anbud kommer att överlämnas till den slut-
lige köparen.

VILLKOR
Förutsättningarna för försäljningen framgår av denna beskrivning samt eventuell tilläggsinformation. 
Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt JB. 
10 % av köpeskillingen erläggs som handpenning vid kontraktstecknandet. Resterande belopp er-
läggs på tillträdesdagen.

UNDERSÖKNINGSPLIKT - BESIKTNING
Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa 
sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före 
köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. 
Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens 
egen undersökning av fastigheten. 

KONKRET FEL
Har fastigheten lägre standard än köparen har rätt att kräva föreligger ett fel i fastigheten. Standar-
den kan framgå av en konkret klausul i avtalet. Konkret fel kan föreligga även då säljaren, muntligen 
eller på annat sätt utanför kontraktet, lämnat uppgifter om fastigheten som köparen tagit intryck av. 
Lämpligt är att sådana uppgifter dokumenteras i en klausul i köpekontraktet.

NORMAL FÖRSLITNING
Att avgöra vad som är normal standard får betraktas som godtyckligt men en köpare måste räkna 
med att en byggnad utsätts för både normal förslitning och normala åldersförändringar. Först när 
byggnaden är i betydligt sämre skick än vad köparen haft anledning att räkna med - då föreligger ett 
fel i rättslig mening.

KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
Säljaren ansvarar inte för ett fel, om det är upptäckbart. Det innebär att köparen har undersöknings-
plikt. Om en normalt begåvad och på området normalt bevandrad lekman skulle ha kunnat upptäcka 
felet vid en tillräckligt noggrann undersökning är felet upptäckbart; då får köparen själv stå för det. 
Om denne tillräckligt kunnige lekman inte skulle ha kunnat upptäcka felet är det dolt; då ansvarar 
säljaren.

HAR SÄLJAREN UPPLYSNINGSPLIKT?
Om felet varit dolt vid köpet svarar säljaren för konsekvenserna. Om felet varit upptäckbart får kö-
paren stå för det själv. Säljarens vetskap har i princip ingen självständig betydelse för felansvaret. 
Även om säljaren inte måste tala om vad han vet om fastigheten, kan det ändå rekommenderas att 
han lämnar upplysningar. Mäklaren ska verka för att säljaren lämnar upplysningar som kan lämnas i 
en separat frågelista eller skrivas in i köpekontraktet för bevisningens skull.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer inforamtion och visning.
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