
PÅ S A  

B O S TA D S O M R Å D E  
FINSTRÖM  — GODBY 



PÅSA  

BOSTADSOMRÅDE  
 

 

Med et t  mycket cent ra l t  läge i  Godby ,  F inst röm,  erbjuds tre  

obebyggda tomter  med generösa byggnadsrät ter  inom deta l j -

p lanerat  område .  

Påsa bostadsområde i centrala Godby, Finströms kommun, är ett detaljplanerat område med tomter 

avsedda för flerbostadshus eller egnahemshus. 

Området nås främst genom den nyanlagda Sandbolvägen med avfart från Getavägen. Till centrala 

Mariehamn är avståndet ca. 16 km.  

I områdets omedelbara närhet finns matvarubutiker, skola, daghem, idrottsanläggning, detaljhandel, 

apotek, veterinär, hälsocentral samt tandläkare. I närområdet finns även hotell och ett bryggeri.   

Välkommen till Påsa bostadsområde. 

www.maklarhuset.ax 



Kvarter 126 



Kvarter 127, Tomt 1 

Tomt 1 i kvarter 127 tillåter bostadsvåningshus, radhus eller kopplade bostadshus/parhus. 

Tomten bjuds i första skedet ut som en helhet med en total byggrätt om ca 1 100 m2 vilket ger 

möjlighet för byggnation av flerbostadshus i flera etapper. Vid behov kan Finströms kommun 

även arrangera en indelning i 2-3 stycken enskilda tomter genom detaljplaneändring på kom-

munens bekostnad. 

Pris: 99 581 € 

 

Kvarter 126, Tomt 1 & 2 

Tomterna i kvarter 126 är planerade för bostadsvåningshus om max 3 ½ våning. Möjlighet finns 

även att bygga kontors och affärslokaler i markplan. Tomterna kan vid intresse säljas som en 

helhet. Byggrätten per tomt uppgår till ca. 2580 m2.  

Markförhållandena i kvarter 126 kan medföra att bärighetsberäkningar behöver utföras innan 

byggnation. På tomt 2 finns i dagsläget fyllnadsmaterial som kommer att transporteras bort av 

kommunen. 

Pris tomt 1: 158 147 € 

Pris tomt 2: 158 049 € 

 

Det finns även möjlighet att arrendera tomterna,. För mer information gällande arrende vänligen 

kontakta Finströms Kommun. 

 

TOMTERNA  

Tomt  Beteckning  Storlek (m2)  Byggrätt  

(m2 våningsyta)  

Tomtpris  €/m2 

KV127/T1 BVR  4 557  1 139  99 581 €  21,85 €  

KV126/T1  BV  6 462  2 585  158 147 €  24,47 €  

KV126/T2  BV  6 458  2 583  158 049 €  24,47 €  



Kvarter 127 

Kvarter 127 









www.maklarhuset.ax 

FAKTA/FÖRSÄLJNING  

BETECKNING |  Outbrutna områden från fastigheten Ängen RNr. 6:252 i Godby,  

    Finström (60-408-6-252) 

TOMTAREAL |   4 557 m² - 6 462 m² 

PLANESITUATION |  Detaljplanerat bostadsområde 

EXPLOATERINGSTAL| 0,25 i kvarter 127 (byggnadsrätt=25 % av tomtarealen) 

    0,40 i kvarter 126 (byggnadsrätt=40 % av tomtarealen) 

ANSLUTNINGAR |  Kommunalt vatten och avlopp, fiber samt fjärrvärme finns förberett  

    till samtliga tomtgränser. Köpare svarar för samtliga kostnader  

    tekniska anslutningar medför. 

SAMFÄLLDA |   Finns ej. 

GRAVATIONER |   Överlåts fritt från gravationer. 

TILLTRÄDE |    Omgående efter köpslut. 

VISNING |    Enskilda visningar i överenskommelse med mäklaren 

ÅTERKÖPSKLAUSUL | Om tomt inte börjar bebyggas inom två år efter avslutat köp  

    återinlöses tomten till 80% av köpesumman.  

UTGÅNGSPRIS |  99 581 € - 158 147 €  

KOSTNADER |  Köpare svarar för kostnader för köpebrev (250 €), det offentliga 

köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (120 €), lagfartens utver-

kande, lantmäteriförrättningskostnader för tomternas utbrytning 

samt för överlåtelseskatt om 4 % av köpesumman. 



Till Salu 



Välkommen till  

Mäklarhuset 
 
I sökandet av ett nytt hem är det viktigt att kunna lita på din mäklare. Erfarenhet, 

ärlighet och kunskapen att skapa en god relation mellan mäklare, köpare och säl-

jare är A och O för oss. 

När du köper ditt boende via oss kan du alltid vara trygg i att du får den bästa 

kompetensen serverad i alla lägen. 

Hos oss kan du slappna av i ditt sökande utan att fundera på om bostaden är till-

räckligt granskad eller om priset är rätt.  

Vår seriositet, vår erfarenhet och vår kunskap har gjort oss till Ålands ledande 

fastighetsmäklare. Vilket också visas av den otroliga kundkrets av privatpersoner, 

företag och kommuner som flitigt rekommenderar oss.  

Välkomna, vi kan Åland. 



Vi får säljare &  

köpare att mötas. 

www.maklarhuset.ax 


