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Vaxholms vattentorn är ett unikt boende med 
spännande potential. Charmigt ombyggt 
med fyra badrum, fyra sovrum och generösa 
sällskapsytor samt en bastu längst upp. 

Det är med glädje vi nu kan erbjuda denna 
fastighet till våra kunder. 

VÄLKOMMEN TILL 
ULLBERGS VÄG 2





Sveriges
VACKRASTE HEM

ULLBERGS VÄG 2

Vaxholms vattentorn är ombyggt till ett unikt boende i skärgårdsmiljö 
med spännande möjligheter.  Ett fantastiskt boende där vattentornets 
charm har bevarats och kompletterats med dagens behov av moderniteter. 
Totalt inryms i dag kök, fyra badrum, fyra sovrum och generösa säll-
skapsytor. Längst upp i tornet, med svårslagen utsikt, är bastun belägen. 
Fastigheten ligger i en lummig park där även ett komplementhus med en 
carport för två bilar samt uthyrningslägenhet om ca 40 kvm ingår. För 
den kreativa finns stor potential, den gamla vattentanken kan bli en skön 
pool, planet ovan en ateljé med takfönster eller en studio. Som extra bonus 
på detta boende så går vattentornet med överskott. När alla kostnader är 
betalda ger intäkter från uthyrning till teleoperatörer en inkomst  på ca 
300 000 kr/år.
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H
FASTIGHETS
INFORMATION
ADRESS Ullbergs väg 2

PRIS 19 750 000 kr/bud

STORLEK 7 rum om 270 kvm boarea samt 100 
kvm biarea

TOMT 1193 kvm

BYGGÅR 1923

ARKITEKT Cyrillus Johansson

FASTIGHETSBET. Vaxholm Vattentornet 1

TAXERINGSVÄRDE 4 715 000 kr (år 2018) varav bygg-
nad 2 000 000 kr

TAXERINGSKOD 220

PANTBREV 1 st, totalt 2 500 000 kr

GRUNDLÄGGNING Betongplatta

UNDERGRUND Berg

STOMME Tegel

BJÄLKLAG Trä och betong

FASADER Tegel

FÖNSTER 2-glas

YTTERTAK Koppar

UTV. PLÅTARBETEN Koppar

VA Kommunalt vatten året om. Kommunalt 
avlopp

UPPV. KÄLLA Bergvärmepump

UPP. SYSTEM Vattenburen golvvärme

VENTILATION Mekanisk frånluft

ELFÖRBRUKNING ca 30 000 kWh/år 

DRIFTSKOSTNAD ca 70 000 kr/år varav el ca 40 000 kr,  
försäkring 10 082 kr samt renhållning 
och V/A 20 259 kr. 

CARPORT Plats för två bilar.

BREDBAND Telia 

SERVITUT Förmån, Officialservitut: Väg, 0187-98/20
Förmån, Officialservitut: Gångväg, 0187-
98/20
Förmån, Officialservitut: Va, 0187-98/20
Förmån, Officialservitut: Teleledningar, 
0187-98/20
Förmån, Officialservitut: Elledningar, 
0187-98/20

ÖVRIGT Komplementhus med lägenhet om ca 40 
kvm samt carport för två bilar. 

TILLTRÄDE Enligt ök

LAGFARTSKOSTNAD 1,5 % av köpeskilling

PANTBREVSKOSTNAD 2 % av nytt pantbrevsbelopp
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HISTORIK
                                                                        
Vattentornet i Vaxholm (1923) är ett i en lång rad vattentorn som 
Cyrillus Johansson ritat för orter över hela landet, däribland 
Ljusdal (1916) och Höganäs (1932). I en rad skisser utförda i 
färgkrita, kol och tusch, har han studerat utformningen, med ut-
gångspunkt i en nationalromantisk, barockmässig frodighet som 
slutligen tyglats i mer klassisk förenkling i cylindriska former, 
där tegelkropparna krönts av en lanternin i trä och koppar.

Detta vattentorn som byggdes på en bergshöjd 33 m över havet 
var helt dominerande i området. Vattentornet blev ett i landkon-
turen vida synligt landmärke. Lixom på många andra ställen i 
Stockholms skärgård har vattnet måst tagas ur borrbrunnar, i 
detta fall ur två brunnar om 80 m djupa borrhål, med botten 64 
m under havsytans nivå för att få tillgång till färskt vatten. Cis-
ternen, med en volym om 200 m³, är gjord av armerad betong. 
Delen ovan cisternen är en kopparklädd träkonstruktion som 
prydes av en flöjel i form av skeppet som också återfinns Vax-
holms stadsvapen.
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VAXHOLM
I norra utloppet från Stockholm ligger Vaxholm, en genuin skärgårdsstad som varit en viktig plats för 
Stockholms försvar i alla tider. Namnet antas komma från det fornnordiska ordet ”vaks” som betyder 
vårdkase, det vill säga en eld som tändes för att varna huvudstaden vid annalkande fara. Vaxholms 
stad, som utbrutits 1652 ur Östra Ryds socken, ombildades vid kommunreformen 1862 till en stads-
kommun. Kringliggande öar införlivades i stadskommunen 1913 och 1950. 1971 uppgick Vaxholms stad 
i Vaxholms kommun med Vaxholm som centralort.
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Vi på Residence

DIN MÄKLARE

Genom våra lokala kontor i såväl Stockholm, Skåne som Västkusten arbetar vi primärt med större innerstadsvåningar
och villor i de mest attraktiva områdena samt sjöställen och slott/gårdar i mellersta och södra Sverige. 

Residence Fastighetsmäkleri drivs genom true partnership, d.v.s. vi är alla delägare/partner vilket motiverar oss alla
till ett lika starkt personligt engagemang i samtliga av företagets uppdrag. Detta för branschen unika samarbete mellan
företagets mäklare, tillsammans med vårt samarbete med Christie’s International Real Estate, ger dig som kund tillgång

till detta segments absolut största kontaktnät, större tillgänglighet och en väsentligt högre servicenivå.
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