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Fakta

hans Fredblad
auktoriserad Fastighetsmäklare

070‑316 25 20
hans@kjfast.se

Beteckning

Överby 2:2
djurö, Möja och nämdö församling 
Värmdö kommun

Adress

Överbyvägen 57
139 75 djurö Vindö Överby

koordinAter för gPs

latitud n 59.359235075132872
longitud e 18.6822193927206

Pris

3 995 000 kr

storlek

boarea ca 64 m² + 25 m²
3 rum varav 2 sovrum

tomt

2 687 m²

oBjekttyP

Fritidshus



MycKet treVligt läge på djurÖ‑VindÖ ÖVerby  
sjÖutsiKt. egen brygga ‑båtplats och bad

Mycket trevligt läge på djurö‑Vindö Överby med härlig sjöutsikt mot sjön  
Vämlingen som förbinds mot saltsjön via oscarskanalen. ca 50 meter till  
egen badplats och brygga ‑ båtplats (servitut) strax nedanför fastigheten.  
Fastigheten har ett attraktivt naturskönt läge i ett lugnt, fint och  
havsnära område för fritids/permanentboende med orörd natur. läget är  
mycket tilltalande med sjöutsikt på den yttersta ön i stockholms skärgård  
som nås med fast landförbindelse. sjön Vämlingen har kontakt med  
saltsjön via oscarskanalen namngiven av att oscar ii anlagt denna för de  
fina fiskevattnen i Vämlingen. härlig stor insynsskyddad natur och  
trädgårdstomt. bebyggt med 1‑plans fritidshus åretruntstandard ca 65  
m² 3 r o k delvis källare med garage och ny el‑garageport samt trevlig  
rymlig gäststuga och 2 förråd. 
Väl utanför oscarskanalen finns hela ytterskärgården runt knuten. på  
Vindö finns också härliga strövområden med svampmarker att vandra i  
framåt hösten. Waxholmsbåt från sollenkroka brygga eller stavsnäs  
Vinterhamn ut i skärgården.
KoMMuniKationer
Mycket goda bussförbindelser mot gustavsberg, Mölnviks köpcentrum  
och stockholm. avstånd från stockholm/slussen ca 5 mil, ca 50 minuter  
med bil och drygt en timme med buss till en härlig genuin skärgårdsmiljö  
på Vindö. Man åker med sl‑buss, linje 434 med regelbundet täta turer i  
rusningstrafik via direktbussar till slussen. restiden drygt 1 timme till  
slussen.





planlÖsning
trevlig fastighet i mycket bra skick som innehåller följande:

Fritidshus ca 64 m² 3 r o k.

allruM/VardagsruM ‑ stort rymligt ljust allrum med  
öppen planlösning med kök och matplats. härlig sjöutsikt  
mot egen bryggan/bad och bad. utgång till uteplats/altan  
samt mindra inglasat veranda/uterum vid entrén. Kyl, frys,  
elspis med häll, diskmaskin (2018) och fläkt. gott om skåp i  
kök. Öppen spis braskamin. stor altan runt stora delar av  
huset med flertal uteplatser och härlig sjöutsikt mot sjön  
Vämlingen som förbinds via oscarskanalen till saltsjön.

entrÈ/hall ‑ med plats för ytterkläder och  
klädkammare/förråd.

soVruM ‑ 2 bra sovrum varav ena med plats för  
dubbelsäng samt med 3 garderober. en garderob i sovrum  
2.

badruM ‑ med fönster, duschkabin, Wc och handfat med  
överskåp. Förberett/plats för tvättmaskin. (el/va  
framdraget)

Källardel ‑ rymligt garage med ny motordriven  
garageport och cementgolv. Verkstad/förråd ca 10 kvm.  
rum för septiktank.

Övrigt: Mycket välvårdat bra skick på fastigheten.

gästhus ca 20 m² samt med förråd.

allruM/soVruM ‑ med plats för dubbelsäng och  
våningssängar.

KÖKsdel ‑ med kyl och trevlig matplats med bord och 4  
stolar. sjöutsikt.

uteruM ‑ inglasad veranda/uterum ca 10 m² med sjöutsikt.  
liten altan med sjöutsikt.

FÖrråd ‑ enklare förråd ca 15 m².

storleK
boarea ca 64 m².
3 rum varav 2 sovrum.

toMt
natur och trädgårdstomt med soligt läge trevligt  
insynsskyddat läge.

uteplats
egen brygga och badmöjligheter ca 50 meter från huset  
(servitut på detta)

bilplats
gott om plats för parkering bilar, båt, husvagn m.m.

byggnad
byggnadstyp: 1 ‑ plan med delvis källare byggår: 1973 och  
2003 
renoveringar: 2002 egen borrad brunn, 2003 tillbyggt, nytt  
tak hela fastigheten, ny altan, nytt kök med kyl o frys. 2017  
diskmaskin och luft‑luft värmepump. 2018 ny motorstyrd  
garageport.

byggnadssätt
undergrund: . grundmur: . stomme: trä. bjälklag: trä. Fasad: trä.  
takbeklädnad: plåt. utvändiga plåtarbeten: . Fönster:  
2‑glasfönster/3‑glas.. Ventilation: självdrag
byggrätt enligt Värmdö kommun 
120+40 kvm tidigare. ej detaljplan. om viktigt för köparen  
kontakta Värmdö kommun för uppgifter ang byggrätt m.m.
egen borrad brunn 2002, septiktank för Wc, godkänd infiltration  
avlopp för bdt.

uppVärMning
luftvärmepump, braskamin, el‑element.

tV‑ och internetanslutning

ÖVriga byggnader
gästuga/förråd ca 25 m² samt enkelt förråd ca 15 m².

eKonoMi
pris 3 995 000 kr eller högstbjudande.
taxeringsvärde är 3 681 000 kr (fastställt avseende 2018 år)  
varav byggnadsvärde 1 110 000 kr.
typkod 220, småhusenhet, bebyggd. Värdeår 1982. skattesats  
32.66.

driftkostnaden är ca 22 350 kr/år och fördelas enligt följande:  
uppvärmning/el 15 050 kr, försäkring 3 500 kr, vatten/avlopp 2  
000 kr, renhållning 1 800 kr, 
driftskostnaden kan variera beroende på antal familjemedlemmar  
och boendeform och kan ej fastställas säkert i förväg. driftkostnad  
avser fritidsboende.

pantbreV
o Kr 

serVitut, planbestäMMelser M M
sevitut förmån brygga, båtplats.

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. 





ÖVrigt
tillträde eFter ÖVerensKoMMelse.FÖr  
personliga Visningar kontakta hans Fredblad 070‑316  
25 20. budgiVning:Vi tillämpar s.k. öppen budgivning. detta  
innebär att alla kan få information om vilka bud som inkommit.  
säljarna har fri prövningsrätt. detta innebär att säljaren avgör  
när, hur, till vem samt för vilket pris säljaren vill sälja. samtliga  
som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren  
redovisar budgivningen och budgivarnas namn. .i det fall det  
kommer in bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad,  
men innan köpeavtal har undertecknats, är mäklaren skyldig  
att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill  
avfärda eller anta budet.lagfartskostnad utgår med 1,5 % av  
köpeskillingen + 825 kronor i stämpelskatt. (avser fysiskt  
person).pantbrevskostnad för nya pantbrev 2% på uttaget  
belopp. Fastighetsskatt/avgift utgår med 7.812 kr/år för 2018 









Kjell johansson Fastighetsbyrå
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