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Prospekt flerbostadstomter kv. 126 – kv. 127 

Beskrivning 

Finström kommun har tomter till salu i Påsa-området invid S-Market och Godby daghem, 
med infart från Getavägen till den nyanlagda Sandbolvägen. 

 

 

1 Tomterna markerade på en illustration över bebyggt område 

Två typer av tomter tillgängliga, en tomt i kvarter 127 för bostadsvåningshus, radhus 
eller kopplade bostadshus. Tomten i kvarter 127 bjuds i första skedet ut som en helhet 
med en total byggrätt om ca 1 100 m2 vilket ger möjlighet för utbyggnad av 
flerbostadshus i flera etapper, om behov finns kommer kommunen titta på indelning i 
2-3st enskilda tomter. 

Tomterna i kvarter 126 är planerade för bostadsvåningshus om max 3 ½ våning. 
Tomterna erbjuder även anläggande av kontors och affärslokaler i bottenvåningen.  
Dessa tomter kan också köpas och planeras som en helhet om köparen är intresserad av 
det, för dessa tomter kommer helheten för båda tomter att bedömas när man tittar på 
utnyttjandet. Byggrätten för dessa två tomter kombinerat är ungefär 5 150 m2. 

Området ligger inom gångavstånd till daghem, skola, matvarubutiker, detaljhandel, 
apotek, hälsocentral och tandläkare. I närområdet finns även industrier, hotell och ett 
bryggeri. 

Byggrätt och tomtpris 

Tomt Beteckning Storlek 
(m2) 

Byggrätt (m2 
våningsyta) 

 Tomtpris   m2-pris  

KV127/T1 *reserverad* BVR 4 557 1 139 99 581 €  21,85 €  

KV126/T1 BV 6 462 2 585 158 147 €  24,47 €  

KV126/T2 BV 6 458 2 583 158 049 € 24,47 € 

Kv 127 

Kv 126 
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Grundläggande information:  

Planläggningsstatus:  Detaljplan från 2013 

Användningsändamål:  BV - Kvartersområde för bostadsvåningshus 

BVR - Kvartersområde för bostadsvåningshus, radhus 
eller kopplade bostadshus 

Teknik:  Fjärrvärmeanslutning, elanslutning, fiberanslutning 
samt allmänt vatten och avlopp finns förberett till 
samtliga tomtgränser. Anslutningar ingår inte i 
tomtpris. 

VA- och fjärrvärmeanslutning söks hos Finströms 
kommunaltekniska AB, 
www.finstrom.ax/kommunaltekniska 

Elanslutningar och fiber söks hos respektive operatör. 

Tillträde:  Omgående efter avslutat köp 

Utställningsförfarande: Köpare kan skriftligen acceptera utgångspriset och 
reservera en tomt på e-post till 
registrator@finstrom.ax eller genom att komma in 
med en fritt formulerad  

Turordning för mottagande gäller för tillgång till 
tomtmarken. 

Kostnader:  På köpet utgår en överlåtelseskatt, en 
förrättningsavgift, samt kostnad för köpebrev och 
offentligt bevittnande vid fastighetsköp. 

Återköpsklausul: Om tomten inte börjar bebyggas inom två år efter 
avslutat köp återinlöses tomten till 80% av 
köpesumman. 

Övrigt Terrängförhållanden kan granskas t.ex. på den här 
länken.  

Markförhållanden i kvarter 126 kan medföra att 
bärighetsberäkningar behöver utföras innan 
byggnation. Tomt 2 har en volym fyllnadsmaterial som 
ingår. 

Regler för prissättning och försäljning hittar ni på 
kommunens hemsida. 

 

http://www.finstrom.ax/kommunaltekniska
mailto:registrator@finstrom.ax
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?zoomLevel=12&coord=111855.62367519091_6697861.004421322&mapLayers=801+100+default,24+100+default,90+100+default&markers=2|1|ff3334|111858.37367519091_6697784.359432308|Kv%20126___2|1|ff3334|111724.84367641162_6697832.004421322|Kv%20127&uuid=90246d84-3958-fd8c-cb2c-2510cccca1d3&noSavedState=true&showIntro=false
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?zoomLevel=12&coord=111855.62367519091_6697861.004421322&mapLayers=801+100+default,24+100+default,90+100+default&markers=2|1|ff3334|111858.37367519091_6697784.359432308|Kv%20126___2|1|ff3334|111724.84367641162_6697832.004421322|Kv%20127&uuid=90246d84-3958-fd8c-cb2c-2510cccca1d3&noSavedState=true&showIntro=false
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