
Sjuntorp, Ålstad By 21
Ålstad by

Välbeläget hus på hörntomt nära Gravlången, båtplats ingår!
Varmt välkomna ska ni vara till detta fina året runt bebodda hus! Här bor du sommar som vinter i ett ljust och trivsamt hus
med öppen planlösning. Huset bjuder bland annat på en kamin för värme och mys, två sovrum och en härlig altan i soligt
läge. På fastigheten finns det en gäststuga, vedbod samt en carport som börjat ta form. På den väl tilltagna tomten finns
även såväl äpple som plommonträd. En kort promenad bort förtöjer du din båt eller varför inte ta ett bad i sjön. Båtplats
ingår! Underbara omgivningar som bara väntar på att bli upptäckta med kajak, promenadskor eller båt. Den fiskeintresse-
rade har massa fint fiske att se fram emot. Fiber är installerat! Välkommen att boka visning!

Rum 3 Boarea (BOA) 58m2

Tomtareal/mark 1 783m2 Pris 1 300 000SEK
Pristyp Utgångspris



Grunddata

Bostadstyp Objektstyp, villa

Fastighetsbeteckning TROLLHÄTTAN ÅLSTAD 20:9

Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd

Område Ålstad by

Gatuadress Ålstad By 21

Postnummer 46197

Ort Sjuntorp

Tomtbeskrivning Fantastisk tomt med soligt läge. Här finns bland annat tre äppleträd samt ett
plommonträd. Ifrån tomten går även en stig ner till sjön.

Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet

Tomtareal/mark 1 783 m2

Totalareal 1 783 m2

Boarea (BOA) 58 m2

Areauppgift enligt Lantmäteriet

Antal rum 3

Antal sovrum 2

Taxeringsår 2018

Taxeringsvärdet är Fastställt

Värdeår 1971

Taxeringsvärde byggnad 313 000 SEK

Taxeringsvärde mark 200 000 SEK

Summa taxeringsvärde 513 000 SEK

Pris 1 300 000 SEK, utgångspris

Tillträde Enligt överenskommelse

Rum

Hall Trevlig hall med funktionell skjutdörrsgarderob. Här ligger en fin plastmatta och
väggarna är beklädda med en fin träpanel.

Badrum I badrummet som utgörs av två rum finns det tvättmaskin (2016), duschkabin,
toalett samt tvättställ.

Sovrum Trivsamt sovrum med fint trägolv och tapetserade väggar. Här finns det även fem
stycken garderober.

Sovrum/ Kontor I dagsläget en läshörna men detta rum passar minst lika bra som kontor eller som
sovrum. Trägolv .



2.5 false

Vardagsrum och Kök Här har vi husets hjärta. Ljust kök med öppen planlösning in till vardagsrum. Här
finns ett nytt vitt innertak (17/18) och riktigt läcker rund fläktkåpa. Här finns ett
kamin för kyligare dagar och när det bjuds på en gnutta sol nås altanen ifrån detta
rum. Här finns det plats för såväl matsalsbord som sittgrupp.

Köket är utrustat med kyl, frys, diskmaskin, fläkt (gorenje) och spis.

Inteckningar

Inteckningar 8

Totalt belopp 830 450 SEK

Kostnader

Årlig elförbrukning 6 144 kWh/ÅR

Elkostnad 12 705 SEK/ÅR

Vatten och avlopp 300 SEK/ÅR

Renhållning 1 332 SEK/ÅR

Försäkringskostnad 4 277 SEK/ÅR

Sotning 322 SEK/ÅR

Samfällighet 2 740 SEK/ÅR

Summa driftskostnad 21 676 SEK/ÅR

Antal personer i hushållet 1

Fastighetsskatt/-avgift 3 848 SEK/ÅR

Boendekalkyl Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att
upprätta en boendekalkyl.

Försäkring Länsförsäkringar Älvsborg

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning Trollhättan Ålstad Ga:2 - VÄG

Planer och bestämmelser Fritidsområde Ålstad 18:1 Och 20:1, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19700807)

Rättigheter förmån Avtalsservitut: Brygga mm - Se beskrivning

Parkering

Parkeringsbeskrivning Stor uppfart med gediget med parkeringsmöjligheter. Nuvarande ägare har även
påbörjat byggnation av carport, i skrivande stund är dock inte detta klart.



Byggnad

Byggnadstyp 1 plan med delvis källare

Byggår 1971

Standardpoäng 22

Om-/tillbyggnadsår 1973

Utförda renoveringar 2018 - Alla eluttag i huset uppgraderade till jordade uttag, utfört av elektriker.
2019 - Anläggningen för filtrering av vatten flyttades från hallen till källaren/torpargrunden.
2019 - Ny hydrofortank och spolningen av vattenfilter sköts med automatik.
2020 - Tre nya fönster sattes in.
2020 - Panelen utvändigt byttes på gavlarna samt de sämre partierna på lång-
sidorna byttes ut. I sambandmed detta målades fasaden om samt nya hängrännor
och stuprör monterades.

Grund Torpargrund

Taktyp/takbeklädnad Betongpannor

Fasadtyp Träfasad

Utvändiga plåtarbeten Plåt

Fönster 2-glasfönster samt 3-glasfönster

Stomme Trä

Bjälklag Trä

Vatten Egen djupborrad brunn från 2010

Avlopp Sluten tank samt 3 kammarbrunn med biobädd 2010

Typ av uppvärmning Värmepump luft-luft, kamin samt radiatorer (el)

Ålder på värmeanläggning Luftvärmepump 2010 samt kamin 2008

Typ av ventilation Självdrag

Jordat eller ojordat Jordat

Skorstenstyp Skorsten av plåt

Skorstenskommentar Installerad 2008

Uteplatsbeskrivning Väldigt tilltalande altan i söderläge, perfekt för den som önskar att avnjuta en fika
eller måltid i solen.

Övriga byggnader På fastigheten finns även en gäststuga samt ett vedförråd.

TV/internet Fiber finns indraget.

Energideklaration

Energistatus Energideklaration är utförd

Energideklaration utförd 2018-06-04

Energiklass

Specifik energianvändning 119 kWh/m2

Besiktningsman Nils Eriksson



Närområde

Områdesbeskrivning Vi på Entré Fastighetsförmedling har lång erfarenhet och vet det mesta som är
värt att veta om våra bostadsområden, var såväl skolor som förskolor ligger och
hur man tar sig enklast till motionsspåret. Ni kan alltid höra av er till oss för att
stämma av läget avseende det mesta i bostads och områdesfrågor. Vi gillar att
hjälpa till så tveka inte att höra av er med eventuella funderingar.

Gravlången ligger ca 2 mil söder ut från Trollhättan och är ett naturskönt om-
råde med villor och fritidshus. Här har man nära till badplatser, fiske och sköna
skogspromenader. I Sjuntorps centrum 5 km bort finns matvarubutik. Från Grav-
lången får man ta sig till Sjuntorp och därifrån vidare in mot Trollhättan centrum
via cykel, buss eller bil. Inne i Sjuntorp finns både förskolor och grundskola med
ca 400 elever.

Entré Fastighetsförmedling är ett härligt gäng fastighetsmäklare och medarbe-
tare med mycket nöjda kunder! Vi har lång erfarenhet och är kända för vår höga
kundnöjdhet, vårt breda kontaktnät, vår lokalkännedom och våra smarta verktyg
som leder till en lyckad bostadsaffär. Vi hjälper er igenom hela försäljningspro-
cessen där vi startar med en fri värdering och avslutar inte förrän deklarationen
är klar året efter er försäljning. Enkelt, tryggt och med mycket hög servicekänsla!

Kontakta oss gärna för en fri värdering genom ett besök på vårt kontor i Trollhät-
tans centrum på Storgatan 30, ring oss på 0770 87 88 00 eller skicka ett mail till
info@entrefast.se

Varmt välkommen till Entré Fastighetsförmedling!



Gustav Thorin, Fastighetsmäklare
Storgatan 30, 46130 Trollhättan

gustav.thorin@entrefast.se
0768-85 44 99

Frida Martinsson, Fastighetsmäklare
Storgatan 30, 46130 Trollhättan

frida.martinsson@entrefast.se
0768-54 40 34
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