
Svartsö Karklö 120, Gällnöby. Mäklare Alexandra Björk.

På ön Karklö finner ni denna
skärgårdspärla.



Välkommen till
Svartsö Karklö 120

Information om bostaden

Hjärtligt välkomna till denna vackra och unika
skärgårdsö, som ligger mitt i Stockholms
skärgård. Hit finns det båtförbindelser med
Waxholmsbolaget året om. Detta
smultronställe har stor potential och man kan
lätt skapa sin egen skärgårdsdröm och även
bo året runt.
Själva huvudbyggnaden har sjöutsikt och är i
god permanent standard med 3 rok på 70 m².
Huset har ett genomgående skärgårdstema
med ytskikt av vitlaserat massivträ.
Det finns ett större allrum som passar bra
som ateljé eller som ett extra sovrum. De
stora fönsterpartierna i detta rum ger ett
härligt ljusinsläpp, som skapar en känsla av
rymd. Detta rum har sjöutsikt samt utgång till
altanen och berget utanför, dit solen kan nå
från morgon till kväll. Från berget, där
trädgårdsmöblerna står, är det sjöglimt åt två
håll.

 

Hjärtligt välkomna till denna vackra och unika skärgårdsö, som ligger mitt i
Stockholms skärgård.



Ekonomi

Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

Byggnad

Snabba fakta

Fastighetsbeteckning: Karklö 1:83

Grund: Krypgrund

Stomme: Trä

Bjälklag: Trä

Fasad: Trä

Takbeklädnad: Plåt

Fönster: 2-glasfönster

Ventilation: Självdrag

Vatten och avlopp: Enskilt vatten borrad

brunn 70 m vinterisolerad Enskilt avlopp,

förbränningstoaletten cindrella

installerades 2017.

Murstock: Skorsten av plåt

Uppvärmning: Luftvärmepump, golvvärme,

vattenburna elradiatorer

Information om bostaden

Driftkostnad: 10 075 kr/år

Pantbrev: 0 st om totalt 0 kr

Taxeringsvärde: Summa 2 498 000 kr varav

mark 2 043 000 kr

Taxeringsvärdet är avseende år 2015

Värdeår: 1978

Skattesats: 32,37 %

Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd

 

Kommun: Värmdö

Församling: Värmdö

Adress: Svartsö Karklö 120, 130 33 Gällnöby

Boendeform: Fritidshus

Typ: 1 plan

Byggår: 1998 (Nybyggnadsår)

Boarea: 70 kvm. Areauppgifter enligt

 taxeringsinformationen

Biarea: 23 kvm

Tomtarea: 4 214 kvm

Rum: 3 rum, varav 2 sovrum

Pris: 4 400 000 kr utgångspris



Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

PlanritningPlanritning



Bra att veta

Vad är renoverat?
2007: Borrad brunn, 70 m, indragning av vatten till handfat och
kök
2009:Sammanslagning av fastigheterna 1:76 och 1:77 till 1:83
2010: Två nya ytterdörrar, Schöns snickerier, Bollnäs
2013: Nytt fönster i tillbyggnaden ("ateljèn"), Älvdalsfönster
2014-15: Duschtillbyggnad &  bastu
2015: El, vatten och avlopp, Kök, Intra Trend
2015: Nytt fönster, Älvdalsfönster
2017: Luftvärmepump, Cinderella, förbränningstoalett

Övriga byggnader
Gästhus om 23 m²,  med indragen el och vatten. Utedass med en
förrådsdel.

Uppvärmning
Luftvärmepump, golvvärme, vattenburna elradiatorer

Driftskostnad
Driftskostnaden är ca 10 075 kr/år och fördelas enligt följande:
försäkring 1 500 kr, renhållning 2 775 kr, hushållsel 4 800 kr,
samfällighet 1 000 kr.

Servitut, planbestämmelser m.m
Rättigheter- förmån: Brygga och nylagd sandstrand via servitut
som idag endast används av nuvarande fastighetsägare.

Officialservitut Gångväg; Officialservitut Sjöviste; Officialservitut
Väg

Hur är det med TV och Internet?
Nuvarande ägare använder modem med god mottagning.
 

Nuvarande ägare
Per Gunnar Töres Theorell, Ann-Mari Lind Theorell

Övrigt
Lagfartsavgift (stämpelskatt):
Avgiften är 1,5 % på köpeskilling och betalas av köparen.
Expeditionsavgift tillkommer.

Pantbrev:
Vid fallet då fastigheten skall belånas och nya pantbrev skall tas ut
är avgiften 2 % på pantbrevsbeloppet. Avgift tas dock ej ut för
befintliga pantbrev. Expeditionsavgift tillkommer.

Ändring/tillägg, annons
Eventuella ändringar/tillägg i ovanstående annons kan ske. Läs
därför alltid noga igenom den objektbeskrivning som ansvarig
mäklare överlämnar vid visningstillfället.

Försäljning före visning:
I vissa fall kan ett bud läggas före planerad visning. Mäklaren är
därmed skyldig att framföra budet till säljaren. Säljaren avgör om
han/hon skall acceptera budet eller inte. Därför är det att
rekommendera, att samma dag som visning sker, gå in på nätet för
att försäkra dig om att fastigheten finns kvar. Säljaren avgör om
mäklaren, i samband med ett bud som läggs före planerad visning,
skall kontakta övriga spekulanter. Säljaren kan även ge mäklaren
direktiv att avböja samtliga bud före visning.

Information om energideklaration
Energideklaration av byggnader är inte enbart en svensk
företeelse, utan en del av EU:s miljömål om att minska
energianvändningen och främja en hållbar utveckling. Lagen om
energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober
2006. Från den 1 juli 2012 ändras lagen om energideklarationer och
blir mer omfattande. Målet med de nya reglerna är att
energideklarationen ska delges köparen av en byggnad eller en del
av en byggnad eller nyttjanderätt när den förmedlas.

Allmänt
Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och
kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna
ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt
officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl
vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för
köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna -
ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig
boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med
oss för visning.



Hur får du hjälp med boendekalkyl och bolån?

Vad gör du om du är intresserad av
Svartsö Karklö 120?

1. Det första och viktigaste av allt är att du meddelar mig ditt
intresse och dina kontaktuppgifter - namn och mobilnummer.

2. Under tiden föreslår jag att du tittar över finanseringen en
gång till, så du vet inom vilka ramar du kan bjuda på bostaden.
Det är skönt att känna sig stark och trygg när du går in i budg-
ivningen.

3. Det kan också vara bra att börja fundera på kring inflytt-
ningsdatum. Inte minst om du först behöver sälja ditt nuvar-
ande boende. Jag hjälper dig gärna om du har några frågor!

Tips

Mobil: 072-079 08 19
E-post: alexandra.bjork@lansfast.se

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen
budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud
till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar
det högsta budet till säljaren.

Budgivningslistan lämnas med namn, telefonnummer, bud
och tidpunkt till köpare och säljare. Säljaren har alltid fri
prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det
högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av
bägge parter har inget bindande avtal träffats.

Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning,
men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig
att framföra detta bud till säljare, som tar ställning till om
budet ska beaktas.

Ansvarig mäklare

En stor fördel med Länsförsäkringar är att vi har en egen
bank. Behöver du ett snabbt lånelöfte? Eller en snabb bo-
endekalkyl? Vår bank är kundägd och agerar i våra kunders
intresse och den är nu Sveriges femte största bank. Har du
någon som helst fråga kring bostadsfinansiering, oavsett
vad, tveka inte att ringa.

Hur går budgivningen till?
Ansvarig mäklare

 

Alexandra Björk

Vad händer nu?

När du ändå tittar på ny bostad, se till att bli redo att sälja din
gamla under tiden. Oavsett om du hittar ditt nya hem idag
eller nästa vinter, så kan du då agera mer självsäkert i affären
och slippa ekonomisk risk. Då är försäljningen färdigplanerad
så det är bara att trycka på startknappen.

Kontakta oss och fråga om SÄLJ MED FÖRSPRÅNG





Det inredda sovrummet har plats för en dubbelsäng och en del
förvaring. Även härifrån har man sjöutsikt.
En helt ny, oanvänd Cinderella-förbränningstoalett och ett
handfat finns i tvättrummet.
Det helkaklade duschrummet blev färdigt 2015 och nås från
utsidan av byggnaden. Köket är välplanerat med en egen utgång
till altanen. Det är av god standard och har allt man kan tänkas
behöva. Köket är i öppen planlösning mot vardagsrummet/
matsalsdelen. Denna del har stora fönsterpartier som optimerar
den vackra sjöutsikten mot havet. När höst och vinter nalkas är
det extra mysigt att samlas runt den välfungerande braskaminen
som finns i detta rum.

 

 
Den värmer snabbt upp huset när man kommer dit under kallare
årstider. Sedan april i år finns också en nyinstallerad
luftvärmepump i huset.

Om man kommer från bryggan och går upp mot fastigheten,
kommer man först till ett mindre hus, som också är av god
standard. Det är på 23 m² och används som gästhus. Huset har allt
man kan tänkas behöva med indragen el och vatten och ett
oanvänt Trinettkök med spis, kyl och micro. Förutom det lilla köket
finns ett sovrum med våningssäng och ett allrum med sovalkov
för dubbelsäng och plats för soffa. Det finns också ett utrymme
för kläder och en stor veranda under tak. Därifrån ser man också
havet.

I nära anslutning till gästhuset finns en bastu som byggdes 2014 i
samband med att duschrummet till huvudbyggnaden byggdes.
Bastun rymmer ca 4 personer och är också mycket lite använd.
Den stora, vackra, friköpta tomten om 4 214 m² ligger i ett soligt
och insynsskyddat läge. Den är i stort sätt omgärdad av
naturskyddsområden, så inga nya hus kommer att byggas i
närområdet. Denna klassiska skärgårdstomt har mycket
varierande miljöer med både plana och sluttande ytor, fruktträd,
planteringar och bärbuskar. Den största delen är skogstomt med
blåbär, lingon och kantareller. På tomten finns också ett utedass
med tillhörande förråd.
Mycket tidigt på året kommer det blåsippor längs stigen. De följs
av vitsippor, gullvivor och Adam och Eva och sen massor av andra
vår- och sommarblommor. Träden är fulla av fåglar och sång. Vissa
tider finns kor och kalvar på öns ängar.

Till fastigheten hör även en gedigen brygga samt en nylagd
sandstrand.  Dessa utnyttjas via servitut, men används aldrig av

andra än ägarna av den aktuella fastigheten. Bryggan vilar på
stenar och är stabil och i bra skick. Här finns segelbåtsdjup och tre
bojar att nyttja. Bryggan har sol stor del av dagen.

Fastigheten Karklö 1:83, Värmdö, ligger utanför gällande
detaljplan, vilket innebär att det blir individuell prövning vid varje
enskild bygglovsansökan. För mer information, kontakta gärna
ansvarig mäklare alternativt Värmdö kommun.

Karklö är som en egen liten oas, centralt placerad i Stockholms
mellersta skärgård med fastlandet och kända öar runt omkring.
Nära ligger till exempel Grinda, där en av skärgårdens mest
populära restauranger finns. På Gällnö, som ligger strax intill
Karklö, finns en mysig bar, ett kafé och en lanthandel. På Gällnö
finns också ett vandrarhem, där man kan inhysa vänner om man
ska ha stora kalas. Vandrarhem, hotell, affär och krog finns det
också på Svartsö som ligger strax norr om Karklö. Där kan man
hyra cyklar, se sig omkring, delta i Hembygdsgårdens aktiviteter
och äta gott.

När man åker till Karklö från Stockholm kan man åka båt hela
vägen eller ta bilen, eller ta bussen till antingen Boda eller Lillsved.
Där ansluter Waxholmsbåten och båtturen tar då ca 20 minuter.
På båda ställena finns parkering. Man kan också beställa taxibåt.
Behöver du tanka egen båt, ligger närmaste båtmack vid Lådna,
där det också finns affär.

Säljarna, som med glädje byggt upp detta fantastiska ställe, vill nu
ge någon annan möjlighet att få ta del av allt det unika som finns
här.

Missa inte chansen att förvärva denna skärgårdsdröm!

 





















Tomt och uteplats

Den stora vackra friköpta tomten om 4 214 m² ligger i ett soligt
och insynsskyddat läge med varierande natur.
Altan med sjöglimt och sol nästan hela dagen.

Tomt och uteplats











Egna anteckningar



Kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Värmdö  Odelbergs Väg 3, 134 40 Gustavsberg
Besöksadress: Odelbergs Väg 3, Gustavsberg
lansfast.se


