EN UNIK
CHANS ATT SKAPA
DITT DRÖMBOENDE
I MARIESTAD

OMRÅDE

SJÖLYCKAN
L E D I G A T O M T E R S J Ö LY C K A N

Magnifik sjöutsikt, rymliga tomter och en detaljplan med få begränsningar. I det exklusiva
området Sjölyckan får Mariestads boendeutbud ännu en dimension. Här kan du förverkliga
din boenderöm!
Med stora exklusiva tomter och med en upphöjd, ostörd sjöutsikt i västerläge är området unikt för
Skaraborg, kanske för hela Västsverige. Här finns närhet till rekreationsområden, elljusspår, natur och
strand. I närheten ligger även nyrenoverade Högelidsskolan, f-9, på gångavstånd.
Bygg själv eller köp nyckelfärdigt
För dig som drömmer om att bo i nybyggt hus, men inte vill bygga själv, finns möjligheten att
köpa nyckelfärdigt hus. Några av Sveriges ledande husleverantörer erbjuder paketlösningar i
området. För dig som söker annat boende än villa byggs även parhus och radhus.
Läs mer
På drömlägemariestad.se finns mer att läsa om lediga tomter, tomtpriser, tomtstorlekar, detaljplan
och vilka husleverantörer som är aktuella.

FAKTA: SJÖLYCKAN
TOMTER

Tomtareal

900-3200 m2

Pris

Från 447 000 kr

AVSTÅND

Skola

500 m

Matbutik

1700 m

Motionsspår

2700 m

Badplats

2700 m

Centrum

1800 m

KONTAKT

Erica Williamsson
Kommunikatör
BYGGKLARA TOMTER

VA- och gatuanslutning ingår.

Telefon: 0501-75 58 66
E-post: erica.williamsson@mariestad.se

Bygglov + plankostnad:
100 m2 12 067 + 11 603 kr
150 m2 16 089 + 15 470 kr

ATT BO I MARIESTAD

200 m2 20 111 + 19 338 kr

Läget vid Vänern sätter sin unika
prägel på Mariestads kommun. Den
14 mil långa kusten, det stora innanhavet och den vackra skärgården
med över 22 000 öar, holmar och
skär, bidrar till att ge kommunen en
mycket speciell karaktär. Mariestad
är även del av ett biosfärområde,
utsett av Unesco. Det innebär att
vi är ett modellområde för hållbar
samhällsutveckling. Har du nära till
allt du behöver. Med bra kommunikationsmöjligheter ligger storstäderna
Göteborg, Stockholm och Örebro
dessutom inte långt borta.

Nybyggnadskarta:

5801 kr

Utstakning av hus, fyra hörn:
under 200 m2 		
200-499 m2		
Extra hörn
Fiberanslutning:
Elanslutning:

6961 kr
7996 kr
386 kr/st
21 250 kr

ca 28 000 kr

