
Mellanskärgården 
PuttisholMen

Vä r M d ö 



sjötomt med söderläge, ljuvlig sjöutsikt och 
genuin och charmig byggnation. smakfullt 
renoverat boningshus i två plan med charm och 
känsla bevarad. gästhus och sjöstuga med bastu 
och relax från senare år skapar tillsammans med 
sandstrand, kajanläggning vid stranden och en 
stor brygganläggning en komplett inramning. 
trädgården med stenmurar, trappor, körsbärs-, 
plommon- och äppelträd samt ljuvlig grönska 
ger en vacker inramning av fastigheten.

Vi befinner oss på den populära och tillgängliga 
ön Puttisholmen mellan Vindö på fastlandet 
och gällnö. läget är ypperligt och socialt med 
mycket som händer i området med seglarläger 
på ängsholmen bredvid, skärgårdskrogar, affär, 
båtmack, naturhamnar och mycket mera. läget 
inbjuder till spontana besök av familj och vänner 
påväg mot Möja eller sandhamn.
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stor brygganläggning med 
plats för flera båtar.

Ön är stor och här finns promenadstigar, möjlighet till en joggingtur 

och gott om svamp och bär. W-båt från Boda brygga trafikerar ön 

året runt och Puttisholmen ligger som stopp nummer ett så resan 

över tar bara några minuter. Vill man finns anslutningar vår, sommar 

och höst från Stockholm och Vaxholm.

Framme vid den stora bryggan sker förtöjning längs med bryggan 

eller på boj. Bryggan erbjuder segelbåtsdjup och här lever man ett 

härligt skärgårdsliv med sol och bad. Kanske fångas en och annan 

abborre på kast eller metrev.

Vi bryggfäset finns en stenskodd kaj med plats för utemöbler och 

solstolar. Sjöstugan finns med stor vedeldad bastu och relax. Stora 

fönster mot sjösidan bjuder på utsikt. Huset är uppfört på senare år.

Vidare längs strandlinjen finns en härlig sandstrand, här kan barnen 

bygga sandslott, lära sig simma och utforska vattenleksaker.
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Gästhuset från senare år ligger precis ovanför stranden och omges 

av en stor altan. Huset disponeras med matplats och sällskapsrum 

med stora dubbeldörrar mot sjösidan. Enklare kök med diskho och 

kyl finns men vatten är idag inte framdraget till detta hus. Ett sovrum 

finns och ett stort sovloft med flera bäddar.

Vägen upp till boningshuset går över anlagda gångar, gräsytor och 

den vackra trädgården. Huset uppfördes 1935, är ett riktigt skär-

gårdshem och har på senare år smakfullt renoverats till dagens fina 

skick. Nytt tak, veranda, panel, renoverade fönster för att nämna 

några saker som skett. Huset erbjuder cirka 65 m² boarea och cirka 

30 m² biarea fördelade på två plan. Ingång sker från norr och en 

trevlig veranda under tak. Ingång kan även ske från sjösidan och man 

möts då av ett mysigt sällskapsrum med spröjsade fönster och härlig 

vattenkontakt. Intill finns matplats och sällskapsrum med matbord 

och soffgrupp och en kamin som värmer och ger atmosfär.
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äkta sjötomt i söder med genuin 
och charmig skärgårdsbebyggelse.
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sandstrand och gästhuset.Arbetsköket ligger intill och det har renoverats med varsam hand för 

att behålla originaldetaljer och känsla. Spisen är helt nymurad och 

den stora spiskåpan skvallrar om tiden det begav sig. I köket finns 

förutom en nyinstallerad vedspis, kyl/frys, ett rymligt skafferi samt 

diskbänk med rinnande varmt och kallt vatten. Se gärna bifogad lista 

över förbättringar.

En trappa upp finns en välkomnande hall med plats för skrivbord och 

från hallen når man en stor balkong med vacker sjöutsikt. Två stora 

sovrum finns med plats för dubbelsäng och kamin i det ena rummet. 

Kattvindar för plats till förvaring.

I källarplan finns stora ytor för förvaring och kanske både gym och 

vinkällare. Ett badrum finns med duschkabin, handfat, och förbrän-

ningstoalett.

Båtplats finns på Vindö på fastlandet och kan övertas av en ny ägare.

Varmt välkommen på visning till ett skärgårdshem på sjötomt med 

känsla!
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Viss avvikelse kan förekomma.Viss avvikelse kan förekomma.

PLANRITNING SITUATIONSPLAN

Huvudbyggnad, Entréplan

Huvudbyggnad, Övre plan



FAKTA 
Fastighetsbeteckning Värmdö Puttisholmen 1:29

Kommun Värmdö

Område Gällnöskärgården

Adress Puttisholmen 114

Pris/bud 6 850 000 kr

Mark Friköpt

Tomtareal 5 900 m2

Vattenområde 5 500 m2

Typkod 220 – Småhusenhet, bebyggd

Taxeringsår 2015

Taxeringsvärde 2 174 000 kr

Pantbrev 3 000 200 kr

Plan. bestämmelse Utom plan

Driftskostnader 17 500 kr/år

BYGGNADSFAKTA
Typ 2-plan

Byggår 1935

Boyta 110 m2 (samtliga hus)

Antal rum 5 varav 3 sovrum

Uppvärmning Direktverkande el + öppen spis

Vatten Djupborrad brunn

Avlopp Enskilt avlopp

Taktyp Takpannor

Utvändiga plåtarbeten Plåt

Fönster 2-glasfönster

Fasad Stående träpanel

Stomme Trä

Bjälklag Trä

Grund Murad källare med badrum och 

 utrymmen

Mark Sten



Vi är nischade mäklare som arbetar med försäljning av sjötomter och sjölägen i Stockholms 
skärgård. Villa och fritidsboende med bilväg och på öar. Inget objekt är för stort eller för 
litet, det viktiga är att det ligger vid eller att man ser vattnet.

Funderar du på att lämna en plats som ligger dig varmt om hjärtat? Vi finns för att hjälpa 
dig! Söker du drömboendet? Anmäl dig till vårt Nätverk på hemsidan och få ta del av våra 
objekt, först av alla.

Följ oss gärna på Instagram och gilla på Facebook och få dagsaktuella bilder och filmer 
från vår vackra skärgård.

nordstrands Mäkleri

MäKlArENS roll
Mäklaren är en mellanman som opartiskt ska tillvarata både köparens och säljarens intressen. 

Mäklaren får därför inte vara ombud för köpare och säljare.

BuDGivNiNG
Vår uppgift som mäklare är att informera om samtliga bud och förmedla eventuella villkor 

till berörda spekulanter. För oss är det viktigt med ett stort förtroende för budgivningen och 

vi ska säkerställa förutsättningen för budgivaren att fullfölja budet med lånelöfte eller annan 

finansiering. Säljaren bestämmer formerna för budgivningen, men vanligtvis tillämpar vi sk. 

”öppen” budgivning.

Ett lagt bud är enligt svensk lag inte bindande och säljaren har rätt att när som helst avbryta 

budgivningen samt själv avgöra till vem och till vilket pris försäljning ska ske, sk. fri prönings-

rätt. Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i en annons. 

Ett köp kommer till stånd när både säljare och köpare undertecknat ett köpekontrakt.

Vi lämnar ut budgivningslistan, senast på tillträdesdagen, till köpare och säljare. Budgivnings-

listan ska innehålla budgivarnas namn och telefonnummer. 

uNDErSÖKNiNGSpliKT
När man köper en fastighet eller bostadsrätt har man en undersökningsplikt. 

Undersökningsplikten är långtgående och innebär att köparen inte kan göra säljaren ansva-

rig för sådana fel och brister på fastigheten eller bostadsrätten som köparen känner till eller 

borde känt till om denna gjort en noggrann och ingående undersökning. 

Köparen är skyldig att utöva undersökningsplikten och kraven på kunskap och noggrannhet 

är högt ställda.

Mäklaren ska verka för att köparen undersöker fastigheten eller bostadsrätten genom att före-

slå köparen att anlita en besiktningsman. En sådan undersökning bör ske i nära anslutning 

till kontraktsskrivningen. Om undersökningen inte kan göras före kontraktsskrivningen bör 

mäklaren föreslå en s.k. besiktningsklausul.

En besiktning är en byggnadsteknisk undersökning av en fastighet eller bostadsrätt. 

Resultatet av besiktningen presenteras i ett protokoll. Finns det anmärkningar på bostaden 

i protokollet kan det medföra att köparen får en utökad undersökningsplikt. Köparen bör då 

göra en s.k. fördjupad undersökning.

Mäklaren har inte något ansvar för att köparen verkligen fullgör sin undersökningsplikt.

Läs mera på fastighetsmäklarinspektionens hemsida, www.fmi.se

N O R D S T R A N D S  M ä K L E R I

roBErT NorDSTrAND
Reg. Fastighetsmäklare /Jur. Kand

robert@nordstrandsmakleri.se
Mobil 070-523 58 77

JoNAS HäGGBoM 
Reg. Fastighetsmäklare /Ekonom

jonas@nordstrandsmakleri.se
Mobil 070-839 32 63

riNG 08-731 51 00 EllEr KoNTAKTA oSS GENoM www.NorDSTrANDSMAKlEri.SE
vArMT välKoMMEN!



Narvavägen 7, 114 60 Stockholm  info@nordstrandsmakleri.se

08 731 51 00  www.nordstrandsmakleri.se

ANSvAriG MäKlArE

Robert Nordstrand, Reg. Fastighetsmäklare /Jur. Kand 

robert@nordstrandsmakleri.se, 070 523 58 77


