
Bostadstomter vid Tosarby,  

Sund 

Strandnära bostadstomter med vacker utsikt över  

Slottssundet och naturskönt läge med för området 

egen båthamn och badstrand. 



Slottsund 

14 - 40 €/m² 

BESKRIVNING 

Slottsund är ett vackert planerat bostadsområde beläget i Tosarby, Sund med flera hundra meter 

strandlinje mot väster och vacker utsikt över Slottsundet och den nyligen omgjorda golfbanan 

Slottsbanan. Här bor du i ett lugnt, naturskönt område med tillgång till gemensam badstrand och 

småbåtshamn - med knappa tio minuter till service, restauranger och butiker.  

BOSTADSOMRÅDET  

Området utgörs av 18 ha markområde varav 

ca 8 ha bevaras som park- och strövområde för 

de boende att nyttja. Totalt finns det framtaget 

16 bostadstomter avsedda för egnahemshus, 

radhus och kopplade hus. Området har indika-

tiva tomtgränser vilket gör att ett flertal av tom-

terna kan anpassas efter köparens behov. Till 

tomterna finns färdigt utbyggt vägnät samt el, 

fiber, vatten- och avloppsledningsnät. Markom-

rådet intill vattnet lämnas obebyggt undantaget 

bostadsområdets gemensamma badplats och 

småbåtshamn. Detta i kombination med det 

sjönära läget gör att flertalet av tomterna har 

kvällssol och sjöutsikt.  

 

 

LÄGET  

Från bostadsområdet är det till närmaste dag-

hem ca 2 km. Skola, äldreomsorg och minilivs 

finns ca 5 km bort och till Godby centrum med 

matvarubutiker, idrottsanläggning och kommu-

nalt serviceutbud såsom bank- och postkontor 

är det ca 10 km. Läget vid Slottsund kombine-

rar en stillsam tillvaro med all nödvändig ser-

vice på nära håll.  

Inom korta avstånd erbjuds härutöver även 

bland annat restaurangutbud, omskötta golfba-

nor och friluftsliv.  

För den båtintresserade kan båtplats förvärvas 

enligt separat överenskommelse. Slottsundet 

ansluter genom körvänliga farleder till Lum-

parn från vilken man når flertalet populära 

dagsresemål. 

  

KOSTNADER  

Köpare svarar för kostnader gällande köpebrev 

(250 €), lagfart, offentligt köpvittne (120 €), 

överlåtelseskatt (4% av köpesumman) samt för 

lantmäteriförrättning. Köpare erlägger anslut-

ningsavgifter för vatten– (till Sunds kommun) 

och avloppsanslutning (till Västra Sunds vat-

ten) samt för el (till Ålands Elandelslag).  

 

För ytterligare information se   

www.slottsund.ax 

www.maklarhuset.ax 

http://www.slottsund.ax
http://www.slottsund.ax




www.maklarhuset.ax 



www.maklarhuset.ax 



www.maklarhuset.ax 

 Tomt nr Storlek Byggnadsrätt Försäljningspris 

Kvarter 6 1 2860 m² 572 m² 40 040 € 

 2 2480 m² 496 m² 34 720 € 

 3 1470 m² 294 m² 20 580 € 

Kvarter 17 4 1000 m² 200  m² 15 000 € 

 5 1210 m² 242  m² 18 150 € 

 6 1300 m² 260 m² 27 300 € 

 7 1220 m² 244 m² SÅLD 

 8 1170 m² 234 m² RESERVERAD 

 9 890 m² 178 m² 22 250 € 

 10 880 m² 176 m² SÅLD 

Kvarter 16 11 1010 m² 202 m² 31 815 € 

Kvarter 15 12 1150 m² 230 m² 34 500 € 

Kvarter 14 13 1100 m² 220 m² 37 000 € 

 14 1030 m² 206 m² 32 445 € 

 15 930 m² 186 m² 37 200 € 

 16 980 m² 196 m² SÅLD 

TOMTPRISER 

SÅLD 

SÅLD 

SÅLD 



www.maklarhuset.ax 

Illustration av området med färdigställd småbåtshamn och badstrand. 



 

Kastelholms slott 

Ålands golfklubb 

Smakbyn 

Bageri 

Daghem 

 









Vi får säljare &  

köpare att mötas. 

www.maklarhuset.ax 


