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Beteckning

Sundby 7:236
Dalarö‑Ornö‑Utö församling 
Haninge kommun

adreSS

Stornäset 59
130 55 Ornö

PriS

3 995 000 kr

Storlek

Boarea ca 75 m²
4 rum varav 3 sovrum

Boarea gäststuga ca 25 m²
2 rum varav 1 sovrum

tomt

2 185 m²

oBJekttyP

Skärgårdsfastighet med sjöutsikt

Fakta



StranDnära OcH iDylliSkt Belägen SkärgårDSFaStigHet meD magniFik  
HavSUtSikt OcH året‑rUnt‑StanDarD viD mörByFjärDen ‑ Ornö. 

nära till BaD OcH BåtplatS

Stilsäker och modern design i klassisk tappning. passar alla som uppskattar öppna ytor och vill umgås  
i gemensamma utrymmen. Fastigheten är ett idealiskt boende för den aktiva familjen, med ett  
separat hus för barn/tonåring. Här finns lugnet och det sjönära läget ger en semester med det där lilla  
extra. insynsskyddad och solig naturtomt om 2 185 m² med strålande sjöutsikt. Stor trädäckad altan  
om 120 m² som löper längs med hela huset blir en naturlig sällskapsplats under vår, sommar och höst. 

elegant och stilren huvudbyggnad om 75 m² med öppen och luftig planlösning samt stort ljusinsläpp.  
4 rum varav 3 sovrum samt sovloft. genom hallen kommer du fram till ett stort vardagsrum som i  
kombination med det öppna köket ger härliga ytor för matlagning och inbjuder till avslappnad  
samvaro med familj och vänner. pampiga fönsterpartier och takhöjd ger en ljus och luftig atmosfär  
samt erbjuder en magnifik havsutsikt samt sammanbinder vardagsrummet med den utvändiga  
altanen på ett naturligt sätt. köket med härlig sjöutsikt har mycket generösa arbetsytor med en  
praktisk bardisk där man kan inta frukosten.loftet kan med fördel kan inredas för extra sovplatser.  
Separat föräldrasovrumsdel med havsutsikt. Wc med dusch och tvätt. egen borrad brunn för  
året‑runt samt samfällt sommarvatten. godkänt avlopp. Bra förvaring under altan och i förråd.

vinterbonat gästhus om 25 m² ger barnen ett alldeles eget utrymme med ett allrum, perfekt för att  
titta på film och spela spel när kompisarna kommer på besök. pentry, sovrum och toalett med  
separett och dusch. Sammanbyggd altan med sjöglimt och delvis under tak skapar en modern och  
enhetlig känsla.





























rUmSBeSkriVning
Hall: välkomnande och generös hall med hatthylla och hängare samt  
tre garderober. vitlaserade väggar och tak samt elegant lutat trägolv.  
genom hallen kommer du fram till ett stort vardagsrum som i  
kombination med det öppna köket ger dig gott om plats för samvaro.

SOvrUm 1: ljust sovrum med generös takhöjd. vitlaserade väggar  
och tak. lutat trägolv. garderobsmöbel. används av nuvarande säljare  
som kontor.

Wc/DUScH/tvätt: Stilrent duschrum med tvättmaskin och  
torktumlare. Brun bröstpanel, vitlaserade väggar och tak samt ljust  
marmorerad våtrumsmatta. Duschkabin, wc och handfat i vitt,  
badrumsskåp och spegel. Dimrade spotlights i tak. 

SOvrUm 2: ljust sovrum med generös takhöjd. vitlaserade väggar  
och tak. lutat trägolv. 

varDagSrUm: Stort vardagsrum kombinerat med kök och matplats  
erbjuder gott om plats för gemenskap och avkoppling. tillsammans  
med en harmonisk fönstersättning erbjuds en magnifik havsutsikt och  
ljusinsläpp som talar för sig själv. Full takhöjd i kombination med  
ljusinsläppet ger känslan av ytterligare volym. Utgång till stor  
trädäckad altan om 120 kvm som löper längs med hela huset blir en  
naturlig sällskapsplats under vår, sommar och höst. vitlaserade väggar  
och tak. lutat trägolv. Från sällskapsrummet kan man njuta av en  
sprakande brasa i braskaminen som sprider värme och trivsel under  
kulna höstkvällar. Stege till loft med ytterligare sovplatser eller  
förvaring.

träDäckaD altan: Stor träckad altan med magnifik sjöutsikt om  
120 m som löper längs med hela huset vilket ger sol hela dagen och  
kvällen perfekt för grill och umgänge. 

kök: rymligt och bekvämt ikea‑kök med härlig sjöutsikt och bra  
arbetsytor samt en trevlig bardisk att inta frukosten vid. vitlaserade  
väggar och tak. lutat trägolv. öppen planlösning mot vardagsrum och  
matplats. köksluckor i ek. elegant Sjösten ovan bänkskivor. rostfri  
diskbänk med groheblandare. vitvaror i rostfritt med keramikhäll,  
ugn, mikro, spisfläkt, integrerad diskmaskin och fullhöjdskyl och frys.  
generös takhöjd ger en härlig rymd. Dimrade spotlight vid bänkskivor.

maSter BeDrOOm: Stort föräldrasovrum med härlig sjöutsikt,  
generös takhöjd och ljusinsläpp. garderob med lådor. laserade väggar  
och tak. lutat trägolv.

vinDSlOFt: rymligt vindsloft erbjuder ytterligare sängplatser  
alternativt förvaring.

gäStHUS: 

SällSkapSrUm: Helrenoverat och vinterbonat gästhus med pentry  
och altan som sammanbinder huvudbyggnadens. rymligt och ljust  
sällskapsrum med skjutbara glasdörrar som ger viss sjöutsikt. vita  
väggar och tak. ljust laminatgolv. 

SOvrUm: Stilrent sovrum med vita väggar och tak samt ljust  
laminatgolv.

tOalett/DUScH: Stilrent duschrum med duschkabin, tvättställ och  
villa separett. vita väggar och tak. våtrumsmatta.

pentry: pentry med vita högblanka luckor. Diskho, mikro och kyl.

altan: Sammanbyggd altan med sjöglimt och delvis under tak skapar  
en modern och enhetlig känsla. 

Storlek
Boarea ca 75 m². areauppgifter enligt taxeringsinformationen
4 rum varav 3 sovrum.

tomt
tomtarea 2 185 m² (friköpt). insynsskyddad och solig naturtomt med  
strålande havsutsikt. Stor trädäckad altan om 120 m² som löper längs  
med hela huset och blir en naturlig sällskapsplats under vår, sommar  
och höst.

UtePlatS
trädäckad altan om 120 m² som löper längs med hela huset vilket gör  
att du har sol hela dagen och kvällen. Sammanbunden med gäshusets  
altan som även har altan under tak.

Byggnad
Byggnadstyp: 1‑plan med loft Byggår: 1987 
gäststuga: Byggår 1974. Helrenoverad 2006

ByggnadSSätt
Undergrund: Uteluftventilerad krypgrund. grundmur:  
leca/lättklinker. Stomme: trä. Bjälklag: trä. Fasad: timmer.  
takbeklädnad: takshingel. Utvändiga plåtarbeten: . Fönster:  
3‑glasfönster. ventilation: Självdrag, fuktstyrd fläkt i badrum.
egen borrad brunn samt samfällt sommarvatten, wc till aquatron.  
godkänt BDt‑avlopp med infiltration.

UPPVärmning
Direktverkande el‑radiatorer. Braskamin. luft‑luftvärmepump..

tV‑ och internetanSlUtning
möjlig fiberanslutning via Ornö fiber. kostnad ca 25 000 kr exklusive  
nedgrävning. Se mer på http://www.ornofiber.se.

öVriga Byggnader
vinterbonat gästhus ca 25 m²med altan som ger barnen ett alldeles  
eget utrymme med ett allrum, perfekt för att titta på film och spela  
spel när kompisarna kommer på besök. pentry, sovrum och toalett  
med separett och dusch.

ekonomi
pris 3 995 000 kr eller högstbjudande.
taxeringsvärde är 1 207000 kr (fastställt avseende år 2015) varav  
byggnadsvärde 518 000 kr. 
nytt taxeringsvärde är 1 843 000 kr (föreslaget avseende år 2018)  
varav byggnadsvärde 779 000 kr.
typkod 220, Småhusenhet, bebyggd. värdeår 1987. Skattesats 32.84.
Det finns 4 pantbrev om sammanlagt 875 000 kr. 

Driftkostnaden är ca 25 542 kr/år och fördelas enligt följande:  
uppvärmning 10 900 kr, försäkring 3 968 kr, vatten/avlopp 1 885 kr,  
renhållning 1 430 kr, sotning 324 kr, samfällighet 5 735 kr och 
övrigt 1 300 kr. övrigt avser båtavgift och är frivilligt. 

Obs. Driftskostnaden kan variera beroende på antal  
familjemedlemmar och boendeform och kan ej fastställas säkert i  
förväg. Samfällighetsavgiften avser kostnad för drift, sommarvatten,  
vägar samt färja. 

PlanBeStämmelSer, gemenSamhetSanläggningar 
Haninge Sundby ga:1, avser centrumanläggning,  
vattenförsörjningsanläggning jämte avlopp mm, hamnanläggningar.  
Förvaltas av mörbyfjärdens samfällighetsförening.
Haninge Sundby ga:5, avser vägar med tillhörande parkeringsplatser  
och diken samt grönområden (allmänplatsmark). Förvaltas av  
mörbyfjärdens samfällighetsförening. 
Haninge östra Hässelmara ga:1, avser färjeförbindelse mellan Dalarö  
och Ornö med tillhörande färjelägesanordningaroch konstruktioner  
vid landförbindelserna. Förvaltas av Ornöfärjans samfällighet.

planBeStämmelSer:Byggnadsplan (1968‑09‑19). Byggrätt  
huvudbyggnad 100 m² samt komplementbyggnad 40 m². Därtill  
friggebod och attefallshus. 





renoVering, erBJUdande Boendekalkyl
2018 Service luftvärmeväxlare
2018 Service vattenfilter
2016 nya element stora huset
2016 målade lilla huset utvändigt inkl fönsterfoder samt fönsterfoder  
stora huset, in‑ och utsida
2016 nytt kylskåp‑huvudbyggnad
2015 nya fönster, persienner (ej persienn köksfönstret stora huset,  
samt badrummet lilla och stora huset) och foder stora och lilla huset  
(OBS! fasta myggnät i stora huset, sovrum 1, 2 och 3)2015 Utökning  
av markbädd/avlopp efter miljöinventering på hela Ornö (två  
kassetter, anslutning av lilla huset)
2014 installation av luftvärmeväxlare stora huset
2012 nytt tak lilla huset
2011 plåt vattskivor stora huset
2009 installation av vattenfilter

2006 renoverade lilla huset invändigt: nya golvreglar och nytt golv  
nya innerväggar samt minikök och badrum.
2003 Färdigställde huset: kök, Badrum och aquatron‑toalett,  
tvättmaskin, torktunlare, avlopp/markbädd, kopplade in brunn,  
vitlaserade väggar, slipade och lutade golvet.

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.



Kjell johansson Fastighetsbyrå
KjFast.se i 08‑641 10 00 i inFo@KjFast.se


