
Bostadshus i Djäkenböle 
60 000€ 

Bostadshus om ca. 100 m2 från mitten på 
50-talet på vårdad tomt om ca. 2760 m2. 



Fakta 

FASTIGHETSBETECKNING  

Dahlsbo RNr 2:23 i Djäkenböle,  

Hammarland (76-406-2-23) 

ADRESS 

Emkarbyvägen 1055,  

22240 HAMMARLAND. 

TOMTAREAL 

Ca 2760m2 

PLANESITUATION  

Glesbebyggelseområde utan byggnadsplan. 

BYGGNADSÅR  

1954 

BYGGNADSMATERIAL 

Stock på källarvåning 

GRUND  

Källargrund 

FASAD-/TAKMATERIAL  

Puts/Tegelpannor 

YTA  

Ca. 100 m2  (Ca. 10x8m yttermått) 

VÄRMESYSTEM  

Vattenburen värme i radiatorer från oljepanna. 

ENERGIKLASS 

 

VA-SYSTEM   

Vatten från borrbrunn och avloppet leds till trekammarbrunn utan 

infiltrering (ej godkänt) 

GRAVATIONER 

Överlåts fritt från gravationer 

TILLTRÄDE 

Enligt överenskommelse 

VISNING 

Enligt överenskommelse 

UTGÅNGSPRIS 

60 000 € 

KOSTNADER  

Köparen svarar för kostnaderna för köpebrev (250 €), köpvittnets arvode (120 €), 

lagfart och överlåtelseskatt (4% av köpesumman).  

Köpare mellan 18 och 40 år som köper sin först egna bostad är befriad från att 

betala överlåtelseskatt. 

Emkarbyvägen 1055 

Utgångspris:  60 000€ 



Bostadshuset 

Bostadshuset är ett 1,5 planshus med källarvåning och är byggt i stock med 

putsad fasad på 1950-talet. Taket är försett med tegelpannor och fönstren är 

original från byggtiden. Huset har renoveringsbehov. 

De invändiga ytskikten domineras av plastmattor på golv, tapetserade väggar 

samt skivor och spännpapp i innertaken. Vardagsrum samt matsal är försett 

med parkettgolv.  

Huset är ca. 100 m2 exklusive källarvåning och inrymmer i entréplanet hall, 

kök, vardagsrum med anslutande matsal, sovrum och badrum med toalett. 

Ovanvåningen inrymmer två sovrum, större förrådsutrymme samt balkong i 

söderläge. Källarvåningen inrymmer garage, pannrum, matkällare och hobby-

rum.   

Köket är utrustat med matplats och praktisk förvaring i över-/underskåp samt 

skafferi. I köket finns även elspis samt diskmaskin (funktionen är okänd). 

I badrummet finns wc, dusch, handfat samt uttag för tvättmaskin. Våtrums-

matta på golv och väggar.  

 



Teknik 

Huset värms upp med vattenburet värmesystem i radiatorer från äldre 

oljepanna med autoshunt (1967). Modernare Jämä oljepanna medföljer i 

köpet. 

Avloppet leds till en trekammarbrunn som saknar infiltrering. Avloppssy-

stemet uppfyller därför inte dagens avloppskrav. 

Huset har egen borrbrunn, vattenkvaliteten är ej närmare undersökt. Kom-

munal vattenledning finns ca. 30 meter från fastigheten. 

Tomtområdet 

Tomten om 2760 m2 är vårdad med gräsmattor och planterad granhäck 

mot norr. Längst med den västra rågången avgränsas tomten genom ett 

större dike och i söder gränsar tomten till Emkarbyvägen.  

Avståndet till Mariehamn är ca. 17 kilometer och till Hugos Lanthandel är 

det ca. 6 kilometer. 

Övrigt 

Johannes Wikblom/Besiktningshuset Ab har utfört överlåtelse– och fukt-

besiktning samt av bostadshuset. Protokollen erhålls på begäran av mäk-

laren. 

OBS! Besiktningsprotokoll skall ses som hjälpmedel. De fråntar inte köpa-

rens undersökningsplikt. Köparens undersökningsplikt innebär bl.a. att 

granska samtliga tillgängliga ytor såsom mellantak, krypgrunder etc. Kö-

pare förväntas även vara införstådda med olika beståndsdelars livslängd 

vilka även omnämns i bilaga i besiktningsprotokollet. 

























Vi får säljare &  

köpare att mötas. 


