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toppläge stavnäs med egen brygga 
ca 50-75 meter från tomten



Fakta

beteckning

Höl 1:74
Djurö, Möja och Nämdö församling
Värmdö kommun

adress

Gammelbodavägen 18
139 71 Stavsnäs

pris

5 995 000 kr

storlek

Boarea ca 80 m2, biarea ca 28 m2

5 rum varav 3-4 sovrum

tomt

Tomtarea 5 160 m² (friköpt). 

objekttyp

Villa 1-plan med loft, sjönära

hans Fredblad

Ansvarig fastighetsmäklare
08-641 10 00
070-316 25 20
hans@kjfast.se



1-plans villa i toppskick med mycket trevligt lugnt läge  

med ca 50-75 meter till saltsjön och egen brygga.  

1-plans ”arkitektritad” villa i toppskick, 3-5 r o k ca 80 m² + loft ca 26 m² samt källardel ca 28 m². Fast-

igheten är i toppskick med högt i tak till nock, all maskinell utrustning, öppen spis, vedeldad bastu och 

genomgående oljade furugolv, ca 50-75 meter till saltsjön med egen brygga. mycket lugnt trevlig skyd-

dat läge på stor natur/trädgårdstomt om 5 160 m².  närhet till stavsnäs vinterhamn och båttrafik året 

runt till skärgården. i stavsnäs finns bageri, restaurang, pizzeria, café m.m.





























rumsbeskrivning

1-plans arkitektritad villa ca 80 m² + loft ca 26 m² samt  
källardel ca 28 m². toppskick.

entrÈplan:
entrÈ/hall med plats för ytterkläder.

vardagsrum stort rymligt vardagsrum med högt i tak till 
nock i 
öppen planlösning med stor matplats och kök. murad öppen 
spis. 
oljat furugolv.  utgång till uteplats.

kök  med gott om skåp. gasspis/gasol, kyl, frys, diskmaskin, 
spiskåpa och oljat furugolv.

sovrum 2 stora rymliga sovrum med oljade furugolv (går att 
göra om till 3 sovrum)

badrum delvis kaklat med Wc, handfat, dusch, golvvärme el 
och fönster.

loFt 2 delat loft med plats för sängar och litet allrum.

källarplan  med stor vedeldad bastu, dusch/relaxavdel-
ning, 
förråd, tvättavdelning med tvättmaskin, pumprum med 
varmvattenberedare och matkällare.

genomgående oljade furugolv, mycket välvårdat bra skick på 
fastigheten.

storlek

boarea 80 m² + biarea 28 m2.
areauppgifter enligt taxeringsinformationen. 
5 rum varav 3-4 sovrum.

tomt

tomtarea 5 160 m² (friköpt). 
en av de sista stora naturtomterna i området.

uteplats

stor natur/trädgårdstomt.

byggnad

byggnadstyp: 1-plan. 
byggår: 1997

byggnadssätt

undergrund:                grundmur: leca-sten      grund: betong.   
stomme: trä.   bjälklag: trä.  Fasad: trä.  takbeklädnad:  
taktegel   Fönster: 2-glasfönster. ventilation: självdrag. 
murstock: murad skorsten       
vatten: borrad brunn.  avlopp: eget avlopp godkänd  
3-kammarbrunn för wc och bdt.

uppvärmning

olje element och murad öppen spis.

tv och internetanslutning

bilplats

gott om plats på tomten för bilar, båtar m.m.

Övriga byggnader

ekonomi

pris 5 995 000 kr bud. 

taxeringsvärdet är 2 577 000 kr (fastställt avseende år 2015)  
varav byggnadsvärde 900 000 kr. typkod 220. värdeår 1997. 
driftkostnad:  20 408 kr/år och fördelas enligt följande: 
uppvärmning 12 263 kr  Försäkring 3 777 kr   vatten/avlopp 
500 kr renhållning 1 420 kr sotning 448 kr  underhåll 2 000 kr   

driftskostnaden avser fritidsboende 1-2 personer. 

energideklaration

pantbrev

Det finns 4 st pantbrev uttagna om sammanlagt 175 000 kr

servitut, planbestämmelser m m

rättigheter förmån: brygga på samfällighet
rättigheter last: vägförening

vägbeskrivning

Övrigt

välkommen till skärgårdssamhället stavsnäs som har mycket 
goda kommunikationer in till stan vilket gör det till ett idealiskt 
område för både permanent och fritidshusboende. passar både 
naturälskare, båtfolk och alla som vill bo lugnt och nära naturen. 
skärgårdsnatur med skärgårdstall, klipphällar, hav och insjöar. 
i stavsnäs by, en av av få kulturmiljöer i värmdö kommun med 
bevarad bullerbykänsla finns bra service såsom bageri, skär- 
gårdsmuseum, lekplatser, tennisbana och trevliga restauranger. 
promenera gärna omkring i charmiga stavsnäs sommarhamns 
bebyggelse eller ströva omkring i de vackra skogsområdena 
söder om Stavsnäsvägen. Finns flera badplatser vid havsvikar 
och insjöar. Fastigheten är belägen intill Kroksjön med fin bad- 
strand, omklädningsrum, trampolin, rutschkana, inom  5 minuter 
finns Krysshamnsviken med badstrand, båtbrygga och båtplats- 
möjlighet. vid bryggorna anordnas traditionellt midsommar- 
firande varje år och här finns ytor för lek och spel, dansbana, 
det finns även en stuga för fester och ett torp som kan hyras av  
medlemmar, se hemsida krysshamn.org.

goda kommunikationer in till stan med buss 433 och 434.
resan tar ca 50 minuter till slussen med direktbuss, och till 
gustavsberg ca 35 minuter, med bil ca 35 minuter. 

tillträde

erbjudande boendekalkyl

Kontakta oss för boendekalkyl och ytterligare information. 

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från 
säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om 
omständigheterna ger anledning till detta.

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