
 
  
 

 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
   Yttre i Bergsjö, Nordanstig    

 
 
 
   
 
 

 
 



 
 

I Yttre mellan Ilsbo och Bergsjö i Nordanstigs kommun finns denna gård med 
gårdsnamnet ”Torslund” om ca fyra hektar med bostad och mindre mekanisk 
verkstad i bra skick. Fiber finns indraget i både bostad och verkstad. 
 
Till gården hör även en stor förrådsbyggnad/maskinhall, gäststuga i timmer, 
carport för två bilar, ca en hektar åkermark och ca en hektar skogsmark. 
 
Vi tror gården passar dig som vill kombinera boende med egen verksamhet i 
funktionella verkstadslokaler i avskild och fridfull miljö. Kanske vill ni 
återuppta gårdens tidigare lilla trädgårdsodling i växthuset eller på friland. 
Möjlighet till mindre djurhållning. 
 
Vill man bada så har man tio minuters promenad till badplatsen i Kittesjön. 
 
Busshållplatser mot Hudiksvall och Bergsjö vid Bergsjövägen 900 meter från 
gården.   



 

 

Bostaden är ursprungligen uppförd som ett Per Albin torp på 1930 talet. 
Huset renoverades och byggdes till 1984 till nuvarande form med boende 
på två plan. Bostadsytan uppgår till 176 m2 och biutrymmesytan uppgår 
till 8 m2.  

Uppvärmning sker genom vedpanna från tiden för tillbyggnaden med två 
stycken ackumulatortankar om 700 liter vardera. Mellan bostaden och 
verkstaden finns en värmekulvert vilket gör att man kan välja att värma 
huset med den egna vedpannan eller med pelletspannan i verkstaden. 
Vatten tas från egen grävd brunn belägen på fastigheten. Avloppet är 
enskilt.  

På nedre plan finns hall, kök med burspråk och vedspis/kamin, tvättstuga 
med groventré, wc/dusch och vardagsrum. Köksinredningen är från tiden 
för ombyggnaden medan vissa vitvaror bytts ut.   

På övre plan finns tre stycken sovrum varav ett sovrum med utgång till 
balkong, möblerbar hall, wc/dusch, klädskrubb och en klädkammare. 

Fiber finns indraget i bostaden. 

 

 



 

 

I verkstaden har verksamhet bedrivits i form av tillverkning och montering 
av kompressorer till bulkbilar, den är uppförd i tre omgångar mellan åren 
1989 och 1997. Hela verkstaden värms med golvvärme från en 
Pelletspanna av märket Peltec 35.    

Den vänstra delen sett från bilden är den äldsta, den har en takskjutport 
om 3,5 meter x 3,0 meter och en verkstadsdel om ca 35 m2. Innanför 
verkstadsdelen finns wc/dusch/bastu. På övervåningen finns kontor med 
pentry. 

Mellandelen innehåller pannrum och pelletsficka samt verkstadsdel om ca 
50 m2. I taket finns traversen kvar. 

Den högra delen har en vikport om 4,75 meter x 4 meter. Verkstadsdelen 
uppgår till  ca 115 m2 med en takhöjd om 4 meter och här kommer bland 
annat avgasutsug och bord med kran att lämnas. Vidare Innanför 
verkstadsdelen finns mindre lagerdel om ca 35 m2 och kontorsdel om ca 
40 m2. 

Fiber finns indraget i verkstaden. 

 

 



 

Förråd/maskinhall uppförd 2004 med en stor byggnadsyta om ca 288 m2 (12 x 
24 meter) och en invändig takhöjd om fem meter.  

Två vikportar om vardera 4,5 x 4,5 meter, gjutet golv. 

Två av fasadsidorna (de två framsidorna) har ribbpanel och de två baksidorna 
har fasad av plåt. Taket är av tegel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uthus och gäststuga. Det lilla uthuset har varit med från början. Det används i 
dag till förråd och innehåller även en liten hästbox. Gäststugan i timmer är 
byggd 2001 i två plan. Trägolv invändigt med väggpanel på övre plan i björk 
sågad på gården från den egna skogen. Hög mysfaktor för de övernattande 
gästerna.  



        
Fastigheten  
Nordanstig Yttre 3:17. 
Adress: Yttre 151, 829 51 Bergsjö. 
 
Belägenhet  
Gården är belägen i Yttre mellan Ilsbo och 
Bergsjö, ca 25 kilometer norr om Hudiksvall och 
ca 70 km söder om Sundsvall. 
 
Allmänt  
Fastigheten består av bostadshus, verkstad, stor 
förrådsbyggnad/maskinhall, gäststuga i timmer, 
carport, mindre uthus, ca en hektar åkermark och 
ca en hektar skogsmark. 
 
Åkermarken har en bra arrondering då den ligger 
i anslutning till gården. 
 
Skogsmarken består av blandskog i kanterna av 
åkermark och byggnader. 
 
Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till 
3,9323 hektar  
 
Bostadsbyggnad 
Bostadsbyggnad i 1,25 plan, uppförd på 1930 
talet, ombyggd och tillbyggd 1984 till nuvarande 
form. Enligt fastighetstaxeringen uppgår 
bostadsytan till 176 m2 och biutrymmesytan till 8 
m2. Fasad av ribbpanel och tak av tegelprofilerad 
plåt. Krypgrund. Fiber finns. 
 
Enskilt avlopp (ej miljögodkänt). Vatten från grävd 
brunn (källa) på fastigheten. På fastigheten finns 
även en djupborrad brunn som försörjer 
verkstaden med vatten. Vattnet kan kombineras 
från den grävda brunnen och djupborrade 
brunnen till både bostad och verkstad.  
 
Bostaden värms med en Thermoved vedpanna 
från 1982 med hjälp av två stycken 
ackumulatortankar om vardera 700 liter.  
 
På nedre plan finns hall, wc/dusch, kök med 
vedspis/kamin, vardagsrum, pannrum och 
tvättrum med groventré.   
 
På övre plan finns möblerbar hall, tre stycken 
sovrum varav ett sovrum med balkong, skrubb, 
klädkammare och wc/dusch. 
 
Under huset finns en äldre jordkällare. Här finns 
idag pumpen till den grävda brunnen. 
 
2015 utfördes brandskyddskontroll på de båda 
värmeanläggningarna utan anmärkning. 
 
 
 

Åkermark 
Åkermarken är muntligen upplåten årsvis och 
uppgår till ca en hektar.  
 
Skogsmark/jakt 
Skogsmarken uppgår till ca en hektar och består 
av blandskog runt åker och byggnader. 
Fastigheten ingår inte i något viltvårdsområde. 
 
Servitut/nyttjanderätter 
Fastigheten saknar enligt fastighetsregistret 
belastande servitut. Förmånsservitut finns på 
vägen upp till gården från Kitte-Söderåsen vägen. 
 
Energideklaration  
Är ännu ej upprättad. 
 
Taxeringsvärde 2020 
Fastigheten är avstyckad under 2019 och 
kommer att erhålla ett taxeringsvärde av 
Skatteverket i mitten av juni gällande från 2020-
01-01. Fastigheten har vid avstyckning erhållit 
preliminär typkod 120 (Lantbruksenhet, bebyggd). 
 
Pantbrev  
Fastigheten är fri från inteckningar. 
 
Förvärvstillstånd  
Avgift 4 600 kr. Krävs dock ej för personer 
folkbokförda längre tid än ett år inom Nordanstigs 
kommun. 
 
Uppskattade driftskostnader per år 
Hushållsel 10 000 kr, slamtömning ca 1 700 kr, 
sotning ca 500 kr, försäkringar ca 5 000 kr, 
renhållning ca 1 600 kr, fastighetsavgift 2019, 4 
515 kr. Då bostaden värms genom vedpanna 
uppskattas vedåtgången till ca 50 m3.  
 
Förläggande avlopp 
Det finns ett förläggande från norrhälsinge 
miljökontor om att åtgärda avloppet (infiltration 
mm).  
 
Pris 
2 750 000 kr. 
 
Tillträde 
Tillträde sker efter överenskommelse. Säljaren 
ser gärna att tillträde sker efter sommaren. 
 
Visning 
Bostaden visas efter överenskommelse med 
mäklaren. 
 
Ansvarig fastighetsmäklare  
Göran Vesterlind, Skogsbyrågruppen, H-Huset, 
824 42 Hudiksvall, telefon 070-55 77 105. 
goran.vesterlind@skogsbyragruppen.se  
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Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättsliga kartor.
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