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Välkommen till Bullandö Seglarby 2!

Det här är en s k försprångsbostad. Det innebär att bostaden
ännu inte är ute på den öppna marknaden. Om du är
intresserad av bostaden så kan du klicka på länken ovan
"Intresseanmälan" så kommer ansvarig mäklare att höra av
sig när det börjar bli dags för visning.

Trivsam skärgårdsbostad i populära Bullandö, intill marinan.
Bostaden lämpar sig för såväl permanentboende som
fritidsboende och erbjuder bästa läge med kvällssol.
Bostaden består av två huskroppar som är sammanbyggda
med ett tak och kan byggas ihop till en.

Fastigheten har permanent vatten och avlopp genom
samfällighet och Gästparkeringar finns vid infarten till
området.

Vacker och lättskött tomt som har ett insynsskyddat läge,
fint solläge mot söder och väster med solchans större delen
av dagen. Stor härlig altan med fina berghällar intill och ett
isolerat förråd om ca 10 kvm.

Bullandö Marina ligger en kort promenad från huset.
Marinan erbjuder sommartid bl. a högklassig restaurang,
minilivs och glassbar. Man har, som boende i Seglarbyn,
förtur till båtplats vid marinan och har man båtplats har man
också tillgång till marinans stora bastu. I området finns en
tennisbana som boende kan nyttja. En kort promenad över
berget tar den badsugne till badstranden. Bra
kommunikationer till Stockholm via buss till Slussen
alternativt egen bil som tar ca 40 min.



BYGGNAD

SNABBA FAKTA

Driftkostnad: 28 250 kr/år

Energiprestanda: 256 kWh/m2/år

Pantbrev: 4 st om totalt 2 238 000 kr.

Taxeringsvärde: Summa 2 919 000 kr

varav mark 1 523 000 kr

Taxeringsvärdet är avseende år 2009.

Värdeår: 2001.

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

EKONOMI

Kommun: Värmdö.

Församling: Värmdö.

Adress: Bullandö Seglarby 2, 139 56

Värmdö.

Boendeform: Friliggande villa.

Typ: 1 ½ plan.

Byggår: 2001.

Boarea: 113 kvm Areauppgifter enligt

 

Fastighetsbeteckning: Bullandö

1:171.

Grund: Platta på mark.

Stomme: Trä.

Bjälklag: Trä.

Fasad: Trä.

Takbeklädnad: Betongpannor.

Fönster: 3-glas.

Ventilation: Mekanisk frånluft.

Skattesats: 32,37 %

Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd.

 

Vatten och avlopp: Samfällt vatten

med Bullandö Marina

Samfällt avlopp med Bullandö Marina.

Murstock: Skorsten av plåt.

Uppvärmning: Frånluftsvärmepump

med vattenburen golvvärme entréplan

och braskamin..

El. stammar: 2001.

 

säljaren

Biarea:  22 kvm.

Tomtarea: 309 kvm. (friköpt)

Rum: 7 rum, varav 4 sovrum.

Pris: 5 450 000 kr utgångspris



 

Vad gör du om du är intresserad av
Bullandö Seglarby 2?

VAD HÄNDER NU?

TIPS

En stor fördel med Länsförsäkringar är att vi har vår egen bank.
Behöver du ett snabbt lånelöfte? Eller en snabb boendekalkyl?
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.

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 finansieringen en
gång till, så du vet inom vilka ramar du kan bjuda på
bostaden. Det är skönt att känna sig trygg och stark när du
går in i budgivningen.

3. Det kan också vara bra att börja fundera kring
inflyttningsdatum. Inte minst om du först behöver sälja ditt
nuvarande boende. Jag hjälper dig gärna om du har några
frågor!

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 - ERIK HARDER

Registrerad fastighetsmäklare

Mobil: 070-162 72 07

E-post: erik.harder@lansfast.se

Hur går budgivningen till?

Kontakta oss och fråga om
SÄLJ MED FÖRSPRÅNG
en helt kostnadsfri tjänst.

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. Och då är försäljningen färdigplanerad
så det är bara att trycka på startknappen.

Hur får du hjälp med
boendekalkyl och bolån?



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

ÖVRE PLANENTRÉPLAN

PLANRITNING



Vad är renoverat?
2011 Husen målades
2013 Köksluckor och lådor målades av lackeringsverkstad. Nytt
plank och dörrar utomhus.
2015 Garderober ö.p. Nya badrumsmöbler i båda badrummen.
Mörkläggningsgardiner på takfönster. Lamellgardiner i
vardagsrummet.

Övriga byggnader
Förråd som också kan användas till gäststuga.
 
Uppvärmning
Frånluftsvärmepump med vattenburen golvvärme entréplan och
braskamin.

Driftskostnad
Driftskostnaden är ca 28 250 kr/år och fördelas enligt följande:
uppvärmning 20 000 kr, vatten/avlopp 4 500 kr, renhållning 1 500
kr, sotning 250 kr, samfällighet 1 600 kr snö/vägavgift 400 kr,.
Uppvärmning är total elkostnad inklusive hushållsström.
Vägavgift/snö avser årskostnad till Bullandö
Vägsamfällighetsförening.
Samfällighet avser årskostnad till Bullandö Samfällighetsförening.

Plats för bilen?
Garage med plats för 1 bil.

Servitut, planbestämmelser med mera
Rättigheter- förmån: Avtalsservitut Garagebyggnad
Rättigheter- last: Ledningsrätt Avlopp
Gemensamhetsanläggningar: Värmdö Bullandö GA:1, Värmdö
Bullandö GA:2
Planbestämmelser: Byggnadsplan (1974-05-10) , Ändring av
detaljplan (2000-02-23)

Hur är det med TV och Internet?

BRA SAKER ATT VETA

TV-antenn. Möjlighet att dra in fiber via Telia öppen fiber.
ADSL. Möjlighet att dra in fiber via Telia öppen fiber.

Nuvarande ägare
Jan Petter Eilertsen, Kicki Eilertsen

Övrigt
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.

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

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

Tilläggstjänst:
I vissa fall kan ersättning till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
förekomma. Eventuell ersättning för en tilläggstjänst är dock alltid
inkluderat i priset.

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



BRA SAKER ATT VETA

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.



Fastigheten består av två byggnader från TRIVSELHUS,
förenade med ett tak emellan. Båda byggnaderna har
vattenburen golvvärme på nedre plan.

HUVUDBYGGNAD
Hall med praktiskt klinkergolv och målade väggar, en
garderob för avhängning.
Badrum med sjösten/klinker på väggar och klinker på
golv. Förvaringsskåp under handfatet och fönster för
behagligt ljus. En äkta Jacuzzi är skönt att slappna av i

RUMSBESKRIVNING

RUMSBESKRIVNING

ÖVRE PLAN



RUMSBESKRIVNING - FORTS.

efter en dag på sjön.
Sovrummet har fönster mot öster och gott om garderober.
Björklaminat på golvet och målade väggar.
Allrum och kök i öppen planlösning med en nockhöjd om
4,70 m i allrummet. Golvet är ett skeppsgolv av tjock
notad bok samt klinker vid köksdelen. En täljstenskamin
ger skön värme vid behov och här finns utgången till det
stora och inbjudande trädäcket i söder- och västerläge.
Köket från Tibro har vitmålade luckor med svarta
bänkskivor, vitvaror från 2000 från Husqvarna utom
diskmaskinen som är från 2011. Under trappan finns ett
bra förråd eller skafferi.
En trappa upp finns ett allrum som idag används som
arbetsrum. Innanför allrummet finns ett rejält sovrum med
en charmig sjöglimt över hustaken mot båtplatserna i
viken. Takfönster med mörkläggningsgardiner skänker
behagligt ljus till de båda rummen på övervåningen och
bra förvaring finns längs med de låga partierna på sidorna.

GÄSTHUS/KOMPLEMENTBYGGNAD
I smma stil och utförande som huvudbyggnaden med en
boarea om ca 40 kvm. Värmepanna i tvättstugan som har
egen entré. I tvättstugan finns tvättmaskin (2010) och
torktumlare samt duschblandare och golvbrunn.
Byggnaden rymmer en liten hall med garderob, arbetskök
med spis, fläkt, kyl/frys och mikrovågsugn. Två sovrum
med garderober varav det ena har en egen utgång till
trädäcket. Allrummet har också utgång till terrassen. Hela
gästhuset har snyggt laminatgolv i björk och målade
väggar. Helkaklat badrum med dusch, WC, tvättställ och
handdukstork.



















GÄSTHUS



GÄSTHUS

UTEPLATS OCH TOMTEN

UTEPLATSEN OCH TOMTEN

Tomt
Tomtarea 309 m² (friköpt). Tomten: insynsskyddad
naturtomt, trädgårdstomt med bärbuskar, fruktträd och
staket.
 
Uteplats/balkong
Inbjudande terass på baksidan, läge sydväst.
 











Värmdö  Odelbergs Väg 3, 134 40 Gustavsberg
Besöksadress: Odelbergs Väg 3, Gustavsberg

lansfast.se/varmdo

Kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedling


