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69 000 € | 110 m²
ID:1119

Myytävät
Asuintalo, Loma-asunto
Omistaja: Yksityis
Huoneiden määrä: 4
Kerrosala: 110 m²
Tontin pinta-ala: 1 564 m²

Hoitokustannuksia kuten vuokrat, vastikkeet, velkaosuudet,
sähkö, lämmitys, vesi ja viemäri, tiehoitoa y.m.s. on kuvattu
tekstikentässä esitteen seuraavalla sivulla.
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Huset nära stranden

”Talo kukka puutarhalla keskellä kylää, venepaikat kivenheiton päässä”

Tämä omakotitalo sijaitsee Västanfjärdissä ja on rakennettu vuonna 1934 mutta sitä on laajennettu
vuosien varrella. Västanfjärdin kyläkauppa, apteekki, kirjasto sekä vuokra venepaikat ovat aivan
kivenheiton päässä. Talo on noin 100 m2, 4 huonetta ja keittiö + kylpyhuone ja iso eteinen.
Alakerrassa keittiö, kylpyhuone, eteinen, makuuhuone sekä iso olohuone, johon on juuri asennettu
uusi pönttöuuni. Yläkerrassa on kaksi pienempää makuuhuonetta sekä kylmä ullakko varastotila.

Talo on sisältä värikäs ja antaakin vierailijoilleen piristävän ensi vaikutelman, tämä talo on kuin
jatkumo värikkäälle puutarhalleen, jossa kukkii paljon eri kukkia sekä yrttipuutarha. Tontti kooltaan
1564 m2 on rinne tontti etelään,rantaa päin, mikä takaa paljon lämpöä ja valoa istutuksille.

Talon lämmitysjärjestelmä on puulämmitteinen keittiöliesi ja uusi kaakeliuuni, öljylämmityksen
keskuslämmitys sekä sähkö.

Talon alla on kellari, joka on jaettu kolmeen osaan, yksi osa joka soveltuu hyvin varastotilaksi
esimerkiksi puutarha tavaroille, kukille, kalusteille yms.   Toinen osa on pimeä ja viileä esim.
perunoiden, hillojen tms. varastoimiseen ja kolmannessa osassa on kattilahuone.

Tontilla on ulkorakennus jossa on puuliiteri ja autotalli joka kooltaan soveltuu pienelle ajoneuvolle.
Ulkorakennuksessa on huoneita joka vaatii ison remontin kuten kylpyhuone..

Rakennuksessa on kunnallinen vesi- ja viemärivesi ja tontti rajoittuu maantiehlle. Sähkö- ja
polttopuut sekä vesi- ja viemärikulut kokonaan kulutuksen mukaan sekä jäte- ja kiinteistöverokulut
käyttötarkoituksen mukaan.

Yksityiskohtainen kaava-alue jossa 0,20 rakennusoikeutta tontin koosta.

Lakisääteinen energitodistus puuttuu


