
2 rum & kök 

Lotsgatan 3 
145 000 € 

Byggt 2020 

Modern lägenhet med lågt vederlag bekvämt belägen i 

första våningen. Hiss finns i huset.  



ANTAL RUM 

2 rum & kök 

STORLEK  

38 m² 

IBRUKTAGNINGSSÅR  

2020 

ADRESS  

Lotsgatan 3 B 2, 22100 Mariehamn   

VÅNING  

Första våningen  

UTEPLATS 

Balkong mot söder   

VÄRMESYSTEM 

Fjärrvärme 

VEDERLAG 

114 €/månad för lägenheten + vattenförbrukning  

BOLAGSLÅN 

 Checkkredit, utnyttjat 17 112,86 €  

LÄGENHETSNUMMER 

2 

BOLAG 

Bostads Ab Passaren  

FASTIGHETSSKÖTSEL 

Fastighetsserviceföretag   

DISPONENT 

Mäklarhuset Åland Ab   

TILLTRÄDE 

Enligt överenskommelse   

VISNING 

Enligt överenskommelse   

UTGÅNGSPRIS 

145 000 € (skuldfritt pris ca 145 416 €) 

KOSTNADER  

Köparen svarar för utgående överlåtelseskatt samt för kostnader för 

överlåtelsens registrering och administration (250 €). Överlåtelseskatten 

utgör 2 % av köpesumman och erläggs i samband med köpebrevet. 

Köpare mellan 18 och 40 år och som köper sin första egna bostad 

(minst 1/2) är befriad från att betala överlåtelseskatt.  

2 rum & kök i Västra  

Ytternäs, Mariehamn  
Lotsgatan 3 B 2 

Tvåa med modern planlösning och egen balkong i 

söderläge i nyligen uppfört lägenhetshus med 

hiss.  

Utgångspris: 145 000 €  

Skuldfritt pris ca 145 416 € 

 

Markus Malmberg  
FASTIGHETSMÄKLARE 

+358 (0)18 27619 

+358 (0)457 342 8319 

markus.malmberg@maklarhuset.ax 



Beskrivning 

En mycket kvadratsmart och modern tvåa om 38 m2 med låga 114 € i månadsvederlag. 

Bekvämt belägen i markplan med hiss som ansluter samtliga våningar samt en egen bal-

kong mot söder.  

Planlösningen disponeras av hall, kök och vardagsrum i öppen planlösning, sovrum med 

två ingångar från vardagsrummet samt ett rymligt wc/badrum.  

Köket är givetvis modernt utrustat med vitvaror utgörande kyl/frys, diskmaskin, 

mikrovågsugn samt elspis med ugn. Köket har förhållandevis gott om över– och under-

skåp.  

Badrummet är helkaklat och inrett med wc, handfat med underskåp, dusch bakom glas-

vägg samt anslutningar för tvättmaskin.  

Sovrummet har förvaring i form av garderobsvägg.  

Golvytorna är klädda i ekparkett (undantag hall och badrum med klinkergolv) och väggar-

na är målade. 

Från vardagsrummet ansluter rymlig balkong i söderläge.  

Lägenheten är genomgående i gott skick.  

Till lägenheten hör även ett separat varmförråd.  

Bostadsvederlaget uppgår till låga 114 €/månad och här tillkommer kostnader för den 

egna el– och vattenförbrukningen.  

Bolaget har per den 15 februari en utnyttjad checkkredit om 17 112,86 €.  

Då lägenhetshuset färdigställdes så sent som 2020 finns förstås inte några större under-

hålls– och renoveringsplaner. Bolaget planerar närmast att eventuellt installera laddstat-

ioner för elbilar.  

Såväl disponenttjänster som bolagets fastighetsskötsel handhas av yrkesmässiga och pro-

fessionella firmor.  

Lägenheten är för närvarande uthyrd.  

Disponentintyg, bolagsordning, bokslut, bolagsstämmoprotokoll, trivselregler, energicer-

tifikat och avtal om delad besittningsrätt mellan Bobiten Ab och Bostads Ab Passaren 

tillhandahålls på begäran.  

















FÖRSÄLJNINGS 

OBJEKT 

Grönområde 

Till salu 

Lotsgatan 3 B 2 



Vi får säljare &  

köpare att mötas. 

www.maklarhuset.ax 


