
Inbjudan BAB Krusäng 

PARHUSLÄGENHETER 

På den stiissaas skärgårdsön As erhoias i  lisnds skärgård inns de  under bi idni ng dsrsnde BAB 
Krusäng. Fsstghe en Krusäng är beiäge  på den däs rs si dsn sd ön, cs 150a från hsde  aed u si k  
öder skärgårdshsd och ns urbe esasrker. Psrhuse  BAB Krusäng piscerss i  koapsssri k ni ng aed 
kök/siirua och bss u i  däs er, sodrua, ksiiförråd och i ngångsr i  ös er. Byggs sr  sker när båds 
iägenhe erns är såids.

Huse  är et  sn sssiai  s ockhus aed 2s  psrhusiägenhe er, iedersn ör är Hus & Fri tdscen er ssa  
ioksis underen reprenörer. Huse  byggs för åre  oa sndändni ng aed ijuss och iufi gs pisniösni ngsr. 
Vsrders iägenhe  är 2r & kök/siirua, iägenhe sy s cs 75a2/s . Innerdäggsr i  di  issersd s ock ssa  
di  issersd s ockpsnei. Goidy or i  ek isai ns , i  fsrs u kii nker ssa  wc/dusch aed sii  s srk stiren 
då ruasasts. Vi  s i nnerdörrsr sd asssi d   rä och i nner sk i  di  aåisd äk s psnei för en  ys sre 
i noahusai ijö. Köken i nreds aed Nobiesss Kök. Vi  dsror i ngår i  fora sd kyi/frys, spi s, ugn, fäk , 
di skasski n ssa  ai krougn. Aii  soa behöds för et sdkoppisnde ii d i  skärgårdsai ijö.

Bsdruaaen är ryaii gs, däggsr i  behsndisd s ock ssa  s ockpsnei. WC, duschksbi n, hsndfs  aed 
underskåp, spegei ssa  beiysni ng. Hsndduks ork. Ei goiddärae. Eidärad bss u aed tiigång tii 
sjöu si k , gissdörr i n tii bss un från dusch/wc. Tdätasski n och  ork uaisre i ngår, de  förbereds för 
desss aed dsten, ei och sdiopp. Arbe sbänk odsnför asski nerns.
I  ekni kruaaen är dsradstenberedsrns ssa  ödri g tiihörsnde u rus ni ng. 

Lägenhe erns förses aed generöss fördsri ngsu ryaaen i  fora sd ksiiförråd, hyiior i   ekni krua, ssa 
gsrderober i   sabur och i  sodruaaen. Uppdärani ng sd iägenhe erns sker aed iuf/iuf 
däraepuap, däraesii ngor i  då rua och fsrs u ssa  dedksai n i  siirua. Sodruaaen förbereds för 
eirsdi s orer.

Vsrders iägenhe en u rus ss aed ryaii g  errsss i  däs eriäge där de  inns got oa rua st uagås 
ssa  nju s sd skärgårdsns uren,  errssserns å ski ijs aed en spsijé soa di ndskydd/i nsynsskydd.
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TOMT

Toa en Krusäng 2:14 är på 2050a2,  oa en är aes sdeis bergbunden på ös rs si dsn aed et 
gräsasteoaråde på däs rs si dsn aeiisn  errssserns och  oa gräns.  Infsr en och psrkeri ngsrns 
grusbeiäggs. Koaaunsidäg frsa tii i nfsr .
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TEKNIK

Vsten från borrbrunn, dstenkdsii  e  kon roiiers  2017, reni ng di s lsaos ii ersniäggni ng.
Adiopp tii ai ni reni ngsderk.
Ei och ibersnsiu ni ng, sepsrs  för dsrders iägenhe en. 
Vsrje iägenhe  får egen brssksai n ssa  iufdäraepuap.
Soa opton i ns siierss en 1,3kW  Heii oaoton soieisniäggni ng för dsrders iägenhe en.

ALLMÄNT

Vsrders iägenhe en hsr tiigång tii en bi ipis s.
Ti ii dsrders iägenhe en förbereds äden saåbå pis s, i ni tsi  kos nsdsfri t sndändni ng.

Boendekostnad

Boisgsdederisge  i nkiudersr dsten, sdiopp och sdfsiissdgi fer. 
Ti iikoaaer gör hushåiisei och ed. iberuppkoppii ng. 
BAB Krusäng erbjuder aodern  ns urnärs boende i  yterskärgården aed förnufi gs 
boendekos nsder.
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Asterholma ön

As erhoias hör tii den åiändsks skärgårdskoaaunen Brändö och är den sydii gss e och ai ns s byn i  
koaaunen. Ön är en dei sd yterskärgården oakri ng Ski fe . Bi i & pssssgersrfärjsn soa  rsikersr 
As erhoias – Lsppo - Torshoias eni. td sbeii åre  oa hsr si n heaashsan di d ön. På ön bor cs 3 
personer åre  oa och cs et 30  si soaasrtd.  ederi e  soa dri der As erhoiasii njen hsndhsr äden 
pos u deini ng ssa  snöröjni ng på ön. På ön inns en s ugby i ndi d färjfäs e  soa är cs 800a från byn.
På As erhoias inns heii kop erpists ssa  en Brändö FBK brsndbekäapni ngsu rus ni ngsdsgn. 

Bssserdi ce såsoa butk, pos oabud, bränsie, soaasrres sursng bi bii o eksiii si inns på grsnnön 
Lsppo. Bsrndsgdård inns på grsnnön Torshoias. Skois, häisodård, bi bii o ek, i drotscen er, 
bsnkkon or aa inns i  Brändö by. Koaauni kstonerns är gods aeiisn As erhoias - Msri ehsan 
ssa  As erhoias – lbo - Heisi ngfors. De  går st srbe spendis i noa Brändö & Kuaii nge regi onen.

Ön och oagi dni ngsrns bjuder på et ri k  djurii d åre  oa på isnd och tii sjöss På ön inns dsckrs 
dsndri ngsieder, oakri ng ön inns bi.s. ksjskdänii g skärgård ssa  segisrdänii gs hsdsfsrieder. 
Fi skedstnen är närs och ger aångs ins uppiedeiser åre  oa, bå en dän sr bsrs et s enkss  från 
husknu en.

BAB Krusäng (ubd) www.ss erhoias.sx Asterholma -din oas i skärgårdshavet
c/o Sden Sjöbioa i nfo@ss erhoias.sx
As erhoias +358 (0)457 343 2248
22840 Lsppo

http://www.asterholma.ax/


Inbjudan BAB Krusäng 

Övrigt

Fördsi ni ng sd psrhusiägenhe erns sker di s et bos sdsskteboisg aed en s yreise oa  re tii fea 
personer. Fsstghe sskö sei utörs sd en sd s yreisen u sedd gårdsksri ssa  sd de boende sjäids.

To sikos nsd för heis byggprojek e  beräknss tii asxi asi  360 000€. 

Boisgsbi idni ng sker när tiiräckii g  s or dei sd sktekspi  sie  ssa  ödri g insnsi eri ng är säkrs .

Föraer i nforaston oa bos äderns kon sk s ubd BAB Krusäng di s i nfo@ss erhoias.sx si ernstd   ei
+358 457 343 2248. När BAB Krusäng bii r fuii eckns  inns en pisn för yterii gsre  då psrhus sd 
ii knsde utörsnde, Sjödsiis och Soibergs. Sjödsiis cs 50a från saåbå shsan och Soibergs cs 50a 
från färjfäs e .
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PLANLÖSNING 
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EXTE IÖ 
Desi gnförsisg
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IN EDNING
Desi gnförsisg
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Teckning av akter i BAB Krusäng

Teckni ng sd skter görs genoa st tii ubd FAB Krusäng iäans i n denns  eckni ngsbisnket.

Ifyiid  eckni ngsbisnket re urnerss di s e-pos  tii i nfo@ss erhoias.sx eiier per pos  tii :
ubd BAB Krusäng 
c/o Sden Sjöbioa
As erhoias
22840 Lsppo
lisnd

Utgångspris per lägenhet är 190 000€

An si skter                                                         s Teckni ngsbeiopp                                                 €

Före sg/nsan Fl nr/pers.si gn

Kon sk pers.

Adress Pos nr

E-pos Tei:

lr  & td Underskri f

Sden Sjöbioa
för ubd  BAB Krusäng
 ei: +358 (0)4573432248
i nfo@ss erhoias.sx
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