tupak. mh, s + at, suuli, 40,0 m², 89 000 €
Mökki tai huvila, Pori, Ahlainen, Nuottakalliontie 30

Kohdetta myy
Blom Juha
Kiinteistönvälittäjä, LKV, osakas
Gsm: 0400 611 688
Huom! Kiinteistönvälitys Oy, Pori

Lampaluoto-Kellahti meritien läheisyydessä, Ahlaisten puoleisella reunalla, merenrannassa 6,1 ha merenrantatila, jossa
myös lisänä 1,2 ha vesialue, rantaan ruopattu väylä, jota pitkin esteetön pääsy väljemmille vesille.
Länsi-rinteessä talviasuttava ryhdikäs pikku-mökki -63, autotalli ja vaatimaton suuli.
Haetko merenranta-paikkaa, jossa on vanha pihapiiri ja reilusti metsää ja maa-aluetta ?
Hyviä kalastusvesiä, suojaista venepaikkaa ?
Tästä saa kehitettyä vielä vaikka mitä, raivaus ja remonttityötä pelkäämättömälle aivan huikea mahdollisuus jalostaa paikka uuteen
kukoistukseen !!
Mökki on toiminut vuosia myös ympärivuotisena asuntona.
Ota yhteyttä ja sovitaan sinulle sopiva esittelyaika, juha.blom@huom.fi 0400 611 688

Loma-asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

9937052

Velaton hinta:

89 000 €

Sijainti:

89 000 €

Tyyppi:

Pori Ahlainen
Myyntihinta:
Nuottakalliontie 30, 29700 Ahlainen Kiinteistövero:
Mökki tai huvila (Kiinteistö)

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

tupak. mh , s + at , suuli

Huoneita:

Ei luokiteltu

Asuintilojen pinta-ala:

40,0 m²

Muiden tilojen pinta-ala:

2,0 m²

Kokonaispinta-ala:

42,0 m²

Kerrokset:

1

Käyttöönottovuosi:

1963

Vapautuminen:

Heti vapaa.

350,00 € / vuosi

Loma-asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Loma-asunnon kunto:

Ei luokiteltu

Lisätietoja kunnosta:

Myydään peruskorjattavaksi.

Vesihuollon kuvaus:

porakaivo
Lisätietoja: Vesijohto lähellä (noin 50m rakennuksesta, omalla tontilla).

Sähköliittymä siirtyy:

Kyllä

Talviasuttava:

Kohde on talviasuttava

Loma-asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Pääasiallinen rakennusmateriaali: Puu

Katto:

Kattotyyppi: harjakatto
Kattomateriaalit: Pelti
Kate: Pelti

Loma-asunnon tontti
Tontin omistus:

Oma

Kiinteistötunnus:

609-412-1-291

Tontin tyyppi:

Rantatontti

Tontin pinta-ala:

73 810,0 m²

Lisätietoa tontista:

Tie perille

Lisätietoa tontista:

vesialue 1,2 ha vesialuetta, noin 3 ha metsää (suurin osa taimikkoa),
noin 3 ha kaislikkoista maa-aluetta.

Tontin nimi:

Nuottakallio

Kaavoitustilanne:

Yleiskaava

Rakennukset:

autotalli, puuliiteri, vaja
Vanha vaja-puuliteri-suuli voi vielä saada ryhtiliikkeen uudelta
omistajalta.

Muut lisätiedot
Ranta:

Oma ranta
Rannan tyyppi: Meri
rantaan on ruopattu väylä

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.

