
ostadstomter i Kyrkoby, 

Eckerö 

•••••••••••••••••• 
Tre stycken trevliga bostadstomter i Bostads Ab Kyrkviken belägna 

på detaljplanerat bostadsområde. 

Begärda priser: 10.000 euro/tomt 



FAKTA 

FASTIGHETSBETECKNING: 

Outbrutna områden från Hassebo 5:19 i Kyrkoby by i Eckerö kommun. (43-403-5-19) 

TOMTAREAL:  
Tomterna är ca 1 100 m² vardera. 

ANDEL AV BOLAGSLÅN: 

Skuldfritt bolag 

VEDERLAG: 

25 €/månad 

TILLTRÄDE: 

Omgående 

BEGÄRT PRIS: 

10 000 €/tomt 

KOSTNADER: 

Köparen svarar för utgående överlåtelseskatt samt för kostnader för överlåtelsens registrering och  upprät-

tande av överlåtelseskattenota (250 €). Överlåtelseskatten utgår enligt 2 % av köpesumman vilken erläggs i 

samband med köpesummans betalning. 

Bostads Ab Kyrkviken 

10 000 € 

BESKRIVNING 

Tre stycken outbrutna tomter i Bostads Ab Kyrkviken utgörande tomt 1, 2 och 3 i kvarter 5. 

Alla tre tomter är ca 1 100 m² stora och idag gräsbundna.  

Samhällstekniken är framdragen till kvarteret och köpare erlägger anslutningsavgifterna för el, 

vatten och avlopp enligt Eckerö kommuns fastslagen taxa. 

Köp av aktie berättigar till tomt och kan således inköpas fritt oberoende av medborgarskap. 

Enligt bolagsordningen berättigar aktie till tomt och uppfört bostadshus i 2 plan om totalt 114 m², 

i och med att tomterna är obebyggda krävs en ändring av gällande bolagsordning i de fall köpare 

avser att uppföra bostadshus av annan typ och storlek än de på bolagets tomter befintliga hus, den 

bifogade detaljplanen skall följas vid bebyggelse av tomterna. 

Aktieägaren förvaltar och bekostar den egna tomten och bebyggelsen. 

Enligt byggnadsplanen får på tomterna uppföras hus i två och ett halvt plan med en byggnadsrätt 

om 25 % av tomtens areal dvs. ca 275 m², dessutom får ekonomi– och garagebyggnad om maxi-

malt 50 m² uppföras utöver byggnadsrätten.  

Bolagsvederlag om 25 €/månad utgår för varje tomt som täcker bokslutskostnader. 



ANSVARIG MÄKLARE 

Robert Gustafsson
MÄKLARE 

Tel direkt:  +358 (0)18 27617 

Tel mobil:  +358 (0)457 344 6440 
E-post:  robert.gustafsson@maklarhuset.ax 
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Till Salu 





Vi får säljare &  

köpare att mötas. 

www.maklarhuset.ax 


