
Fritidsbostad på holmen 
Brändholm i Karlby, Kökar 

80 000 € 

Omskött fritidsbostad i skyddad vik 
med praktiska bad– och hamnplatser 



FASTIGHETSBETECKNING  
Ett outbrutet område underlydande fastigheten Västra Johans RNo 
5:11 i Karlby, Kökar (318-404-5-11) 

TOMTAREAL 
Ca 1,5 hektar  

BYGGNADSÅR  
1988-1989 

BYGGNADSMATERIAL  
Lösvirke 

GRUND  
Plintgrund  

FASAD-/TAKMATERIAL  
Träpanel/filttak  

STORLEK  
Ca 30 m2 

VÄRMESYSTEM  
Vedeldning   

V/A  
Saltvatten för diskvatten tas upp med handpump. Inget avlopp 

SAMFÄLLDA ANDELAR  
Arealsenliga andelar i samfällda jord– och vattenområden   

GRAVATIONER 
Överlåts fri från gravationer. 

TILLTRÄDE 
Enligt överenskommelse   

VISNING 
Enligt överenskommelse. 

UTGÅNGSPRIS 
80 000 € 

KOSTNADER  
Köpare svarar för kostnader för köpebrev (250 euro), det offentliga 
köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (120 euro), lagfartens utver-
kande, lantmäteriförrättningskostnader för fastighetens utbrytande 
samt för överlåtelseskatt om 4 % av köpesumman.  

Fritidsbostad i Karlby,  Kökar  Brändholm 

Väl omhändertagen fritidsbostad på vacker och naturskön tomt 
med goda hamnförhållanden nära fasta Karlby.  

Utgångspris: 80 000 euro 

Markus Malmberg  
FASTIGHETSMÄKLARE 

+358 (0)18 27619 
+358 (0)457 342 83 19 
markus.malmberg@maklarhuset.ax 



Fritidsbostaden  

Fritidsbostaden är uppförd på plintgrund med målade träpanelfasader samt ett filttak. Ursprungligen 
byggdes bostaden ca 1988-1989 men  under 2000-talet har tillbyggnad gjorts, vid bägge tillfällen i 
lösvirke. Den totala storleken idag är ca 30 m2.  

Invändigt finns storstuga med kök och vardagsrum samt ett sovrum med två sängplatser. Storstugan 
har god takhöjd och generöst med fönsterpartier mot vattnet i väster.  

Köket är ett gasolkök med gasspis och –kyl. Kylen är under senare tid förnyad.  

I vardagsrummet finns en trivsam vedkamin installerad. 

Ytskikten domineras av trägolv samt träpanelade innertak och –väggar. På vissa ställen är panelen från 
den ursprungliga stugan framtagen.  

Teknik 

Uppvärmning av fritidsbostaden sker genom vedeldning.  Elanslutning finns i form av solceller med två 
stycken 100A litiumbatterier samt ett 220V elverk. Uttag samt 12V belysning finns i fritidsbostaden.  

Saltvatten för exempelvis disk tas upp med hjälp av handpump.  

Övriga byggnader/Tomtområde  

Utvändigt finns i anslutning till stugan en inglasad veranda samt en rymlig träaltan.  

Intill fritidsbostaden finns en förvaringsbod och nere vid vattnet finns gedigna brygganläggningar.  

Tomten om ca 1,5 hektar består runt fritidsbostaden till majoriteten av plana gräsytor och vid strandlin-
jen finns vistelsevänliga och flacka bergspartier.   

Fastigheten har ett praktiskt läge med bekvämt båtavstånd till Karlbys bykärna. Viken erbjuder ett gott 
vattendjup och ett mycket skyddat läge för båthållning.  

Tomtens slutliga areal fastställs efter lantmäteriförrättning. Förrättningen utgår från karta framom 
areal, då skiftet är färdigt avrösat.  

Övrigt 

Allt på fastigheten befintligt lösöre medföljer försäljningen och inryms i sin helhet i köpesumman. Där-
ibland inryms bland annat komplett möblemang, grill, gräsklippare, trimmer, fritidsbåtar samt en funge-
rande 6 hk motor med mera.  

Allt lösöre är enligt uppgift fungerande  och i gott skick. 

Båtplats i Karlby finns att hyra.  



























Vi får säljare &  

köpare att mötas. 

Centrum 

www.maklarhuset.ax 

Försäljningsobjekt  


