
3 rum & kök vid Godbyvägen 28, 

Mariehamn  

198 000€ 

Ljus och trivsam trea i markplan med egen entré, bastu 

och stenlagd uteplats mot väster.  





Godbyvägen 28 A 7 

198 000 € 

ANTAL RUM | 3 rum & kök. 4 rum & kök enl. bolagsordningen. 

STORLEK |  Ca 92 m²  

IBRUKTAGNINGSÅR | 2015 

ADRESS | Godbyvägen 28 A 7, AX-22 100 Mariehamn 

VÅNING |  1 av 2 

VÄRMESYSTEM | Fjärrvärme till vattenburen golvvärme.  

VEDERLAG |  331,20 €/månad  (3,60 €/m2/månad) 

ANDEL AV BOLAGSLÅN | -  

LÄGENHETSNUMMER | A 7 

BOLAG | Bostads Ab Lisebo 

FASTIGHETSSKÖTSEL |  Kompaniet Ab 

DISPONENT |  Mäklarhuset Åland Ab 

TILLTRÄDE |  Omgående efter köpslut   

VISNING | Enligt överenskommelse 

UTGÅNGSPRIS | 198 000 € (skuldfritt pris) 

KOSTNADER |  Köparen svarar för utgående överlåtelseskatt samt för kostnader för 

överlåtelsens registrering och upprättande av överlåtelseskattenota 

(250 €).  

Överlåtelseskatten utgår enligt 2 % av köpesumman vilken erläggs i 

samband med köpesummans betalning. Köpare som är mellan 18 och 

40 år och som köper sin första egna bostad (minst 1/2) är befriad 

från att betala överlåtelseskatt.  

www.maklarhuset.ax 

Johan Löfgren 



LÄGENHETEN 

 
Välkommen till denna moderna och ljusa trea om ca 92 m², som relativt 

enkelt kan göras om till en fyra. Bostaden har öppen planlösning mellan 

vardagsrum och kök samt inrymmer bastu, smidig tvättstuga och gästtoa-

lett.  

Lägenheten är genomgående inredd med ekparkettgolv och vitmålade 

väggar. Bostaden värms upp via vattenburen golvvärme från fjärrvärme.  

Köket är från Kristinakök med vita skåpsluckor och bänkskivor i grå lami-

nat. Vitvaror är av märket Rosenlew; fristående kyl och frys, spis, disk-

maskin och fläkt (Electrolux).  

Vardagsrummet har fint ljusinsläpp från fönster mot väster samt utgång 

till trevlig stenlagd uteplats.   

Sovrummen är inredda med en garderob i varje rum. I anslutning finns en 

praktisk klädkammare samt badrum som inrymmer både bastu och tvätt-

stuga.  

Den välkomnande hallen är utrustad med garderober och en  praktisk 

klädkammare.  

 

OMRÅDET 

 
Lägenheten finns i ett omtyckt område i norra Mariehamn. Daghem finns 

ca 1 km bort och till låg– och högstadieskola är det mindre än 1 km. Det 

är ca 3 km till centrala Mariehamn och till Maxinge köpcentrum är det 1,8 

km. Till Nabbens badstrand är det 1,5 km. Kommunaltrafik finns i närhet-

en.  

 

BOSTADSBOLAGET 

 
Bostads Ab Lisebo äger tomten vid Godbyvägen 28 som består av tre  

fristående hus inrymmande totalt 9 lägenheter. Hus A och B uppfördes 

2015 och hus C uppfördes ca 1948 och har renoverats 2015.  

Husen är uppförda i träkonstruktion med platta på mark och valmat tak i 

plåt. De nya husen värms upp via golvvärme från fjärrvärme. Det äldre 

huset värms upp via direktverkande el (och betalar därför ett annat  

bolagsvederlag än de nya husen). Bolagets övriga driftskostnader be-

kostas av samtliga lägenheter tillsammans. Husen är anslutna till fiber via 

Mariehamns Telefon.  

Bolaget har inte planerat några större underhållsarbeten under de kom-

mande fem åren.   

Till varje lägenhet finns en p-plats med motorvärmare (3,50 €/månad) 

och i C-huset finns ett lägenhetsförråd till varje lägenhet.  

Bolagsvederlaget är 331,20 €/månad, utöver det tillkommer kostnad för 

el enligt förbrukning.  

www.maklarhuset.ax 
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Vi får säljare &  

köpare att mötas. 

www.maklarhuset.ax 


