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69 000 € | 110 m²
ID:1119

Till salu
Bostadshus, Fritidsstuga
Ägare: Privat
Antal rum: 4
Våningsyta: 110 m²
Tomtens areal: 1 564 m²

Alla driftskostnader som hyror, vederlag, skuldandelar, el,
värme, internet, vatten och avlopp, vägunderhåll o.dyl. finns
beskrivet i textdelen på broschyrens nästa sida.
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Huset nära stranden

”Huset med blomsterparadiset mitt i byn med båtbrygga ett stenkast ifrån”

Egnahemshuset är byggt år 1934 men det har blivit tillbyggt i flera skeden under årens lopp, och är
beläget mitt i Västanfjärd där du har by butiken, apoteket, båtplatsbryggorna ett stenkast ifrån dig.
Huset är ca 100 m2. 4 rum och kök + badrum + tambur. På nedervåningen finns en stor tambur,
köket med vedspis + badrummet samt ett sovrum och ett stort vardagsrum med en ny installerad
kakelugn.

På övervåningen finns två mindre sovrum och ett kallt förvaringsutrymme.

Huset är väldigt färgglatt som ger ett personligt intryck och är som en fortsättning av den
färggranna blomster och örtträdgården som omger huset på en sluttande sydtomt av storleken 1564
m2 mot stranden.

Värmesystemet för huset är vedeldning och oljecentralvärme + el.

Under huset finns en källare i okej kondition, källaren är indelad i tre olika delar, en större del var du
kan tex förvara trädgårds redskap, möbler ,blommor etc. Ett svalutrymme lämpligt av förvaring
rotfrukter, sylt, inlägg mm. I den sista delen finns pannrummet oljecisternen samt oljepannan.

På tomten finns ett uthus, garage och vedlider finns, garaget är dock lämpligt för mindre fordon.
Uthuset har ett utrymme som kräver remont liksom badrummet.

Byggnationen har kommunalt vatten och avlopp och tomten gränsar mot landsvägen. Elektricitet
och ved samt vatten och avloppskostnader helt enligt konsumtion samt kostnader för avfall och
fastighetsskatten enligt användningsändamål.

Detaljplaneområde med 0,20 byggrätt av tomtstorleken.

Lagstadgat energiintyg fattas


