03 januari 2023

Renoverat bostadshus och verkstad, 80 m
från stranden i Söderby

Beskrivning
Renoverat bostadshus, garage/verkstad i gott skick, strandnära läge med möjlighet att hyra
båtplats nedanför tomten, endast 12 km från stan.

Huset som är av typen ANEBYHUS är byggt 1988 i I-plan på gjuten platta.
Taket är klätt med tegel och fasaderna med träpanel. 3-glasfönster.
Byggnaden inrymmer hall, kök, två sovrum, vardagsrum, badrum och litet garage/förråd.
Inredningsmaterialen består av ekparkett på golv, tapetserade väggar/träpanel och målade
innertak.
Badrummet är rymligt och inrett med kakelklädda väggar, våtrumsmatta, duschväggar,
handfat, wc, tvättmaskin och 100 l varmvattenberedare.

Det välplanerade köket är utrustat med elspis med induktionshäll, vedspis i täljsten med häll,
ﬂäkt, diskmaskin, diskbänk stor kyl, stor frys och praktisk inredning med gott om
avställningsytor på stenbänkskivor. Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Från kök
och vardagsrum har man utsikt ner mot stranden ca 80 m från huset.
TEKNIK
Huset är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Värmen produceras med luft/luftvärmepump som är centralt placerad i huset, vilket gör att värmen sprids bra i huset.
Elradiatorer ﬁnns i alla rum. Som komplementvärme ﬁnns vedspisen i köket. Även den ger
värme till stor del av huset eftersom planlösningen är öppen. 100 l varmvattenberedare.
Leakomatik vattenfelsbrytare installerad.Ventilation via självdrag, friskluftsventiler.

RENOVERINGAR
Nuvarande ägaren har utfört omfattande renoveringar av huset. Huset målades 2015, köket
förnyat, badrummet förstorat och förnyat, alla invändiga ytor såsom golv, väggar och tak har
nya ytskikt.
Dräneringen är förnyad och eftersom man även byggt en mur mellan huset och parkeringen på
grund av höjdskillnaden så har man lagt en extra dränering även utanför muren leda bort
ytvatten före det når huset.
TOMT
Tomten är 3221 m2och är välvårdad med gräsmattor, planteringar och grusgångar. Vacker
sjöutsikt mot Mellanviken i väster. Till stranden är det bara ca 80 m från huset och här ﬁnns
möjlighet att hyra båtplats på samfällt område. Västerom huset ﬁnns grusad yta som är tänkt
som plats för altan med försänkning i grusbädden för bubbelbad.
Till närmaste matbutik är det ca 1 km, till skola, daghem, idrottshall ca 1,5 km och till
Bengtsböle fotbollsplan ca 2,5 km. Till Mariehamn är det ca 12 km.
ÖVRIGA BYGGNADER:
Rymligt och praktiskt Garage/Verkstad från 2010 med yttermåtten c 16,6 m x 8,6 m (ca 142
m2) . Grunden består av gjuten platta, fasaderna är klädda med träpanel och taket med falsad
plåt. Invändigt är det gipsade väggar och tak. Stor Crawfordport med en höjd om ca 2,85 m
leder in till garaget som har en takhöjd om ca 3,20 m. Verkstadsdelen har en takhöjd om ca
2,70 m. Pentry och toalett i anslutning till verkstaden som varit i användning som plåtslageri.
100 l varmvattenberedare.
I övre plan är det förberett för bostadslägenhet med vatten och avlopp men för detta behöver
separat byggnadslov sökas.
Besiktning och energideklaration gjorda i maj 2021.
I samband med besiktning gjordes en del påpekanden om brister av vilka följande har
åtgärdats av ägaren för marknadsföringen påbörjades:
Verkstads byggnad:
-Fönsterblecks skruv saknades västra gavel fönster är nu monterad.
-Panelbrädor södra väggen var lösa men är nu fastsatta..
-Ytterdörr till övre utrymmet var defekt (dåligt skick) men är reparerad och behandlad.
Bostads huset:

-Avloppsslang till diskmaskin var fast med buntband men är nu monterad men slangklämma.
-Wc-ventilation på vinden var inte isolerad men är nu isolerad.
-Skorsten rekommenderades att montera huv och regn skydd, vilken nu är tillverkat och
monterat.
-Taktegel som hamnat ur position är monterade på rätt plats.
-Skador på taktegel är reparerade och om köpare önskar byta tegelpannorna så ﬁnns nya som
ingår i köpet.
-Rekommenderades att montera ventilation på vind för bättre luftombyte, vilket nu är utfört
med ventiler i huset gavlar.
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Fakta kring objektet
Adress: Norra Söderbyvägen 8
Kommun: Lemland
Antal rum: 3 rok
Våning: 1
Yta (m²): 115m²
Tomtareal: 3221m²
Fastighetsbeteckning: 417-418-10-0
Byggnadsår: 1988
Byggnadsmaterial: Trä
Grund: Gjuten platta
Fasad- /takmaterial: Träfasad/tegeltak
Värmesystem: Luft/luft-värmepump,elradiatorer och täljstensspis.
VA-system: Kommunalt vatten, avlopp
Samfällda: Nej
Visning: Enligt överenskommelse
Kostnader: Köparen står för kostnaderna för köpebrev, lagfart och överlåtelseskatt. Köpare
som köper sin först bostad och är mellan 18 och 39 år är befriad från at betala
överlåtelseskatt.
Gravationer: Överlåts fritt från gravationer
Energiklass: Ja, E. Observera att även garaget/verkstaden är inräknad i denna beräkning.
Tillträde: Enligt överenskommelse

Utgångspris: 360 000€
Övrigt: Mäklare
Bosse Segerström
bosse@3partners.ax
0457 3454 979
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