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beteckning

Björkvik 1:50
Värmdö Församling församling 
Värmdö kommun

adress

Värmdö Stora Älgön 147
139 54 Stora Älgön

Pris

5 495 000 kr

storlek

Boarea ca 110 m²
6 rum varav 4 sovrum

tomt

3 077 m²

objekttyP

Strandtomt

Fakta



FantaStiSk Strandtomt/SjölÄge med högt treVligt lÄge i Syd/VÄSt på  
Stora Älgön med Strålande SjöutSikt åt 2 håll ‑ ÄlgöFjÄrden. 

Fantastisk strandtomt/sjöläge med högt trevligt läge i syd/väst på Stora Älgön med strålande  
sjöutsikt åt 2 håll ‑ Älgöfjärden. Stora Älgön ligger ca 500 meter utanför fastlandet  
Björkvik/Björksala (nära Bullandö). här kan man sitta på den stora altanen och njuta av strålande  
sjöutsikt och solnedgången (sol hela dagen) mot Älgöfjärden. Stor egen brygganläggning (servitut)  
med sandstrand bredvid (allmänning). Bil och båtplats på fastlandet Björkvik/Björksala(servitut).  
Bebyggt med 1‑plans Fritidhus 3 r o k ca 110 m², gäststuga ca 40 m², gäststuga ca 10 m², bastu med  
relaxrum och förråd + enklare förråd. Fastigheten är i mycket bra välvårdat skick. med båt når man  
snabbt fina skärgårdsöar, Sandhamn ‑ möja tex. och ytterskärgården. på ön finns det en allmänning  
mellan fastigheterna i väst och öst ‑ utmärkt promenadstig samt en stor öppen plats "fotbollsplanen"  
där man håller det årliga midsommarfirandet.





















rUmsbeskriVning
den trevliga högt belägna strandtomt med sjöläge ca 50 meter från  
Älgöfjärden med stor egen brygganläggning samt bilplats och båtplats  
på fastlandet (Björksala). 

innehåller Följande:

1‑planS FritidShuS ca 110 m²:

VardagSrum ‑ stort rymligt vardagsrum i förening med kök och  
matplats. Strålande sjöutsikt mot Älgöfjärden och mot fastlandet.  
ljust trägolv. Vitlaserat tak. öppen spis med insats. Stor träaltan som  
går runt hela huset. Strålande sjöutsikt.

kök ‑ barkök i förening med vardagsrum/allrum. kyl och frys,  
diskmaskin, elspis med häll, fläkt och microugn. nymålade köksluckor  
samt nytt vitt kakel 2018. utgång till stora träaltaner på båda framsida  
och baksida med strålande sjöutsikt. inglasat uterum baksidan.

entrÈ/hall ‑ med ljust laminatgolv och plats för ytterkläder.

SoVrum ‑ 2 st stora bra sovrum med trägolv och öppen spis i stora  
sovrummet (spjäll trasig i ö spis).
plats för dubbelsäng i båda rummen.

Badrum ‑ stort badrum helkaklat badrum med golvklinker och  
golvvärme samt fönster. eltoa, tvättmaskin, duschhörna (kabin).  
handfat med kommod. handdukstork.

gÄStStuga ca 40 m² ‑ rymlig gäststuga med allrum och braskamin  
och trägolv. utgång till inglasat uterum. altan med sjöutsikt. 

kök ‑ med kyl/frys, elspis med häll.

SoVrum ‑ 2 bra sovrum med trägolv och plats för dubbelsäng i det  
ena.

Badrum ‑ kaklat badrum med dusch och handfat. 
Varmvattenberedare. Stor altan mot fjärden med sjöutsikt.

gÄStStuga 2 ‑ ca 10 m² med liten träaltan med sjöutsikt. trinnett  
med vatten (ej inkopplat finns under huset). 

BaStu/Förråd‑ bastu med relaxrum samt förråd.

öVrigt ‑ egen stor bygganläggning (bygglov och servitut ) samt  
sandstrand bredvid brygga (på allmänningen). man kan åka runt till  
bryggan med fyrhjuling, dra upp båten på vintern.
Bil och båtplats på fastlandet (Björksala) med servitut.

tilltrÄde efter överenskommelse. ring fastighetsmäklare hans  
Fredblad 070‑316 25 20 för personliga visning eller om ni har frågor  
m.m.

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. FörSÄljning Före ViSning:
ibland kan ett bud inkomma före planerad visning. mäklaren är skyldig  
att framföra budet till säljaren. Säljaren avgör om de skall acceptera  
budet eller ej. det är att rekommendera, att samma dag som visning  
sker, gå in på hemnet för att försäkra sig om att fastigheten finns är till  
salu. 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.
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
 8 049 kr/år för 2019. uppgifterna i objektbeskrivningen härrör  
huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren  
endast om omständigheterna ger anledning till detta.

storlek
Boarea ca 106 m². areauppgifter enligt taxeringsinformationen
6 rum varav 4 sovrum.

tomt
tomtarea 3 077 m² (friköpt). Strandtomt ca 50 meter från Älgöfjärden.  
natur/berg och trädgårdstomt.

byggnad
Byggnadstyp: 1‑plans Byggår: 1961 tillbyggd ca 1991 
renoveringar: 1991

byggnadssÄtt
undergrund: torpargrund. grundmur: torpargrund. Stomme: trä.  
Bjälklag: trä. Fasad: trä. takbeklädnad: plåttak nytt ca 1994.  
utvändiga plåtarbeten: . Fönster: 2‑glas. Ventilation: Självdrag
enligt fastighetstaxeringen är Boyta 106 m².
Sommarvatten via Via Sydvatten förening 16 st medlemmar, ca april ‑  
oktober. Vintertid kan man hämta vatten via pump ca 25 meter från  
fastigheten.
enkelt avlopp. eltoa ( förbränningstoa) samt mulltoa.

UPPVÄrmning
direktel samt luft/luftvärmepump. Braskamin..

bilPlats bilPlats ocH båtPlats På Fastlandet serVitUt.

ÖVriga byggnader
Välisolerat fullutrustat gästhus om ca 40 m². indraget vatten och  
varmvattenberedare. gästhus ca 10 m². Bastu/förråd.

ekonomi
pris 5 495 000 kr eller högstbjudande.
taxeringsvärde är 2 601 000 kr (fastställt avseende 2018 år) varav  
byggnadsvärde 1 108 000 kr.
typkod 220, Småhusenhet, bebyggd. Värdeår 1978. Skattesats 32.37.

driftkostnaden är ca 25 009 kr/år och fördelas enligt följande:  
uppvärmning/el 15 600kr, försäkring 4 100 kr, , renhållning 1 485 kr,  
Samfällighet/vatten 3 212 kr, sotning 612.
Fastighetsskatt tillkommer med 8 049 kr/år för 2019. 
obs. driftskostnaden kan variera beroende på antal  
familjemedlemmar och boendeform och kan ej fastställas säkert i  
förväg.

PantbreV
det finns 2 pantbrev om sammanlagt 300 000 kr. 

serVitUt, PlanbestÄmmelser m.m.
avtalsservitut Villa och årlig avgäld
avtalsservitut grundvattentäkt mm; avtalsservitut parkeringsplats  
mm; officialservitut Brygga, Boj‑o Båtplats, gångväg; officialservitut  
Brygga,båtuppläggningsplats; officialservitut Vattenledning
planBeStÄmmelSer:
Byggnadsplan (1959‑10‑07) 

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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