75 000 €
Omakotitontti, Mustasaari, Kuni, Hagnäs-Mälsorvägen 575

Kohdetta myy
Ann-Sofi Renvaktar
Kiinteistönvälittäjä LKV,
oikeust.yo. / Fastighetsmäklare
AFM, juris.stud.
Gsm: 050 4656561
Asunto Björndahl Oy Vaasa

Mahdollisuuksien tontti Hagnäs-Mälsorintiellä Kunissa. Tontti sijaitsee Vassorin lahden yhteydessä. Täällä voit rakentaa
unelmiesi talon maalla, paritalon tai miksei rivitalon. Tontti on iso ja siinä on valmiiksi suuri autokatos (8mX2m),
jonka takaseinä on eristetty, joten siihen on helppo rakentaa autotalli. Rakennuslupaa oli rivitalolle, joka umpeutui viime
keväänä. Kunin päiväkotiin on vain 1km, samoin suositulle luontopolulle, matka Vaasaan n.15 min. Alue on rauhallinen ja
luonnonkaunis, vene paikka löytyy tontin tuntumassa.
Möjligheternas tom på Hagnäs-Mälsorvägen i Kuni med anslutning till Vassor fjärden! Här kan du bygga dig ditt dröm hem på
landet eller kanske ett parhus eller varför inte ett radhus. Tomten är stor och där finns redan ett stort biltak (9mx18m) med isolerad
bakvägg så det går enkelt att bygga till ett garage om man så önskar. Bygglov har funnits på ett radhus men det förföll i våras. Kuni
daghem finns endast 1 km bort samt den populära Kuni vandringsleden, in till Vasa kör man på 15 min. Området är lugnt och
naturskönt, båtplats finns i anslutning till tomten. Blev ni intresserade? Ta kontakt för en personlig visning!

Kohteen perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

7974836

Velaton hinta:

75 000 €

Sijainti:

Mustasaari Kuni
Hagnäs-mälsorvägen 575, 66580
Kuni

Myyntihinta:

75 000 €

Tyyppi:

Omakotitontti

Vapautuminen:

Vapautuminen sopimuksen
mukaan.

Kohteen lisätiedot

Tontti ja kaavoitus
Tontin omistus:

Oma

Kiinteistötunnus:

499-438-9-120

Tontin pinta-ala:

7 000,0 m²

Tontin nimi:

KRONHOLM

Rasitteet:

Tieoikeus (000-2006-K19078) / Leveys: 13 mHagnäs-Mälsorvägen
Venevalkama (000-2016-K43797) Tieoikeus (000-2016-K43798) /
Leveys: 3 m Yhteinen vesialue 499-438-876-1 VATTENOMRÅDEN

Kaavoitustilanne:

Yleiskaava

Kaavoitustiedot:

Mustasaaren kunta

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

Koivulahti sale ja K-market 7km / Kvevlas Sale och K-market 7 km.
Koulut: Päiväkoti 1 km / Daghem 1km Koulu 1-6 ja esikoulu 7km / Skola
1-6 och förskola 7km

Liikenneyhteydet:

Hyvät / Bra

Tämä on Etuovi.comista tulostettu kohteen esittelysivu. Etuovi.comin ilmoituksessa ei ole välttämättä aina kaikkia
tietoja kohteesta. Varmista kohdetiedot asunnon myyjältä tai kiinteistövälittäjän/rakennusliikkeen omasta
myyntiesitteestä.

