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K A R L H O L M

S T R A N D

Havsnära, harmoniskt och naturskönt med livskvalitet utöver det vanliga, det är Karlholm Strand. Välkommen!
Karlholm Strand är vackert beläget vid Östersjön med 3,2
kilometer strand direkt mot havet.
Lorem ips um

Närheten ll havet ger området en unik karaktär, en
blandning av hav, vackra industribyggnader, putsade fasader
och modern arkitektur.
Nu har bygglov lämnats in för hundratals nya boenden på
kort d, och ﬂer kommer.
Utöver boenden så ﬁnns det redan restaurang, pub och unikt
nog ﬂytande padelbanor i hamnen.

Älvsbyhus

Arbetet med bryggor påbörjas 2022. Det beräknas med den
bli ca 500 bryggor och faciliteter för bå olket.
I området ﬁnns gol anor, fantas skt laxﬁske,
havsbadet Rullsand som är mellansveriges
största bad, området är e av Uppsala läns
mest besökta naturreservat, med mera.

Älvsbyhus var digt ute 2021 och
började förhandla om sin första byggrä .
De uppför nu sex stycken villor av husmodell Alexander, samtliga med egen strandtomt och brygga. En oslagbar miljö a vakna upp i.
Älvsbyhus har si första hus klart för inﬂy våren 2022
Johan Hansson var också digt ute och förvärvade två
byggrä er där de ska uppföra villor i samarbete med Villa
Nordic som marknadsförs av kunniga Widerlövs.
Kanalhusen av Pheda Group består av radhus och parhus
med äganderä som byggs längst kanalen på udden. Alla
hus har stor takterrass och egen båtbrygga. Säljstart inom
kort, inﬂy i slutet av 2022.
Vi planerar för a bygga närmare 300 hyreslägenheter i e
bostadsområde som sträcker sig från y ersta udden in ll
hamntorget. Här kan du si a på balkongen och njuta av
milsvidd utsikt över havet.

Till ljudet av skriande måsar och frisk havslu växer nu e helt
ny område fram. Här står livskvalité i fokus och med den direkta
närheten ll havet ges man möjlighet ll e ak vt båt- och
frilu sliv för såväl boende som för allmänheten.
På Älvsbyhus tomter får du e bekvämt boende med havet som
utsikt. Bostäderna är av allra högsta kvalitet, med möjlighet ll
egen privat brygga. Dessa bostäder är för de sanna livsnjutarna.
Det ﬁnns redan nu möjlighet a teckna sig för de första projekten
och de kommer a lldelas först ll kvarn. Vid intresse eller för
mer informa on, kontakta oss så berä ar vi mer!

K A R L H O L M
Lorem ipsum

S T R A N D

Hamntorget, centralpunkten i området, i direkt anslutning ll hamnen,
stenläggs i e vackert mönster som
ramar in torget på e este skt sä .
På torget ska det etableras olika
restauranger, utecaféer, olika stånd,
ak viter, m.m. för a få e
levande torg som blir områdets
mötesplats och centrum.
Båthamnen har även en planerad
mack som lockar båtgäster från norr
ll söder som även söker na läger,
matupplevelser och socialt umgänge.

E axplock av fas ghetsexploatörer som nu har
etablerat sig i området:
Älvsbyhus, villor
Willa Nordic & Widerlöv
Havsblicken Fas gheter AB
Kanalhusen, radhus
Paradvåningar
Brf Karlholms ärden

www.alvsbyhus.se
www.widerlov.se/uppsala
www.havsblicken.se
www.kanalhusen.com
www.widerlov.se
www.erikolsson.se/br arlholms arden

För den kräsne ﬁnns lyxvåningar, för den badsugne boende med egen strand,
för den bå ntresserade ﬁnns varierande boenden med egen brygga, för
frilu sentusiasten ﬁnns närhet både ll hav, ängar och skog, osv.
Det nya hotellet med 18 rum öppnar våren 2022, allt är totalrenoverat och platsbyggt.
Ambi onen är a erbjuda skola F - 9 ll 2024. Förskolan startar möjligtvis digare
med anledning av det stora behovet i området.
Skolan kommer a inhysas i beﬁntliga men självfallet för ändamålet anpassade
lokaler, med skolsalar, matsal, gymnas khall, grönområde, innegårdar, etc.

Nio sjövillor av högsta klass där
ingen ng lämnats åt slumpen.
Här bor du med havet som närmsta
granne och egen brygga direkt från
huset.
Projektet erbjuder exklusiva hus från
Willa Nordic om ca 135 kvm med
egen carport, altan och brygga mot
havet.

Kanalhusen
På unikt läge längst kanalen på udden,
med utlopp i havet, bygger vi Kanalhusen
- radhus och parhus med äganderä .

B o en d e n i K ar lh o lm S tra n d ä r m ån g fa ce tte rade o ch må le tä r at tde t sk a n n as n å g o tfö r a l a .

S må o ch sto ra lä g en h e te r, v il lo r, ra d h u s, e n kl a re b o e n d en o ch lyx b eto n a de v ån in g ar. Am biti o n är a tt sk apa e n m ån g fa ld fö r ol ik a
o ch o lik a p ro ler.
L än g st st ran dk an te n bli r det m y ck et v ill o r o ch ra dh u s då d e ss a o fta st sä ljs m e d eg e n br yg g a.
S am tl ig a b ry g go r i om rå d e ta d m inis trera s a v h a mn k o n to ret fö r att s äk er stä l a en h e ltig h e t o ch kv al ite t i o m rå de t.
P ark e ri ng s pla tse r

n sn de t g o tt om m e n de t n n s ä ve n pla tse r at th y ra fö r d en so m så ö n sk a r.

Am bi tio n e n ä r a ttd e t sk a s tart as e n sko l a i o m råde t 20 2 2 , m ö jli g v is i n l e d ni n g sv is m ed fö rsk ola so m s ed a n v ä xe r till F till 9 .

Alla hus har stor takterrass, trädgård och
egen båtbrygga vid huset.
Vi har designat husen för en smidigt
vardag, med rum för allt du håller kärt.
De gedigna materialen i huset håller för
e rikt och livfullt liv, och den ljusa inredningen ger dig möjlighet a sä a din
personliga touch e er egen inredningss l.
Den första etappen består av 16
moderna och välplanerade hus av
varierande storlek som passar både den
lilla och stora familjen

Havs b li c ken Fa s

Säljstart 7 maj, inﬂy påbörjas under slutet 2022.
Läs mer och anmäl intresse på kanalhusen.com.

Säljstart 7 maj

Följ oss på Instagram @kanalhusen för a hålla dig uppdaterad om allt som händer.

Inﬂy påbörjas under slutet
2022.

gheter AB
Havsblickens moderna bostäder är speciﬁkt framtagna för a passa in
i omkringliggande skärgårdsmiljö. Former, funk oner, sociala ytor är
noggrant designade för a du ska känna dig hemma när du kommer
hit ll havet.
De stora öppna fönsterpar erna suddar ut gräns mellan vardagsrum
och havets livsglädje. Med några steg från huset når ni er båt som
snabbt tar er ut på ﬁna havsturer i områdets vackra skärgård. I
närheten ﬁnns badplatser och ﬁna promenadstråk i klassisk bruksmiljö på sommaren.

Nordklippan Projekt

BOSTÄDER MED STIL PÅ KARLHOLMSFJÄRDEN
Nordklippan Projekt i samarbete med Maderna Fonder utvecklar 40 Bostadsrä er i s llsam sjöbodskänsla i en klass för sig.
Vi bygger en exklusiv bostadsmiljö i direkt anslutning ll havet, med egen brygganläggning, yachtclub och inﬁnitypool.
Bostäderna av högsta kvalitet med fantas sk arkitektur så Brf Karlholms ärden utvecklat för er livsnjutare som vill ha det där lilla extra.
Mer informa on på www.erikolsson.se/br arlholms arden

Älvsbyhus
Till ljudet av skriande måsar och frisk
havslu växer nu e helt ny område
fram.
Här står livskvalité i fokus och med
den direkta närheten ll havet ges man
möjlighet ll e ak vt båt- och frilu sliv
för såväl boende som för allmänheten.
På Älvsbyhus tomter får du e bekvämt
boende med havet som utsikt.
Bostäderna är av allra högsta kvalitet,
med möjlighet ll egen privat brygga.

Dessa bostäder är för de sanna livsnjutarna. Det ﬁnns
redan nu möjlighet a teckna sig för de första projekten
och de kommer a lldelas först ll kvarn.
Vid intresse eller för mer informa on, kontakta oss så
berä ar vi mer!

Mer informa

on inom kort
Utmed södra va enlinjen
uppförs fantas ka radhus
med altan med milsvid
utsikt över va en och
natur.
Mer om de a fantas ska
projekt inom kort.

Willa Nordic och Widerlöv
Nio sjövillor av högsta klass där
ingen ng lämnats åt slumpen.
Här bor du med havet som närmsta
granne och egen brygga direkt från
huset.
Projektet erbjuder exklusiva hus från
Willa Nordic om ca 135 kvm med
egen carport, altan och brygga mot
havet.
Boarea 135 kvm, 4-5 r.o.k.
Ansv. Fas ghetsmäklare Felix Jacobsson
Uppsala, Östunagatan 1
073-673 82 20
felix.jacobsson@widerlov.se

Hyreslägenheter

Vi planerar för närmare 300 hyreslägenheter med planerad inﬂy 2023. E varierat utbud av
e or, tvåor och treor erbjuds ll dig som står i kö. Mer om de a inom kort.
Lägenheter med en härlig utsikt och närhet ll hav, naturområden, och snabb kommuika on
ll Tierp, Uppsala, Gävle och Stockholm.

Kontaktuppgi

er

Älvsbyhus
Kontakt

h ps://www.alvsbyhus.se/nyproduk on/karlholmstrand/
Roland Axelsson | 070 555 63 10
roland.axelsson@alvsbyhus.se

Kanalhusen
Kontakt

www.kanalhusen.com
Felix Jacobsson | 073 673 82 20
felix.jacobsson@widerlov.se

Havsblicken
Kontakt

www.havsblicken.se
Johan von Holst | 070 575 17 10
johan.vonholst@infrastark.com

Widerlöv Willa Nordic
Kontakt

h ps://widerlov.se/uppsala/nyproduk on/willa-nordic-strandvillorna
Felix Jacobsson | 073 673 82 20
felix.jacobsson@widerlov.se

Nordklippan Projekt
Kontakt

www.erikolsson.se/br arlholms arden
Viktor bengtsson | 076 899 02 97
viktor.bengtsson@erikolsson.se

Ly x v å n i n g a r u t ö v e r d e t v a n l i g a
I området färdigställs just nu två våningar utöver det vanliga.
Peter Eriksen med teamet på Widerlöf har få i uppdrag a marknadsföra
och sälja de två objekten.
Den första våningen (SÅLD) har en mycket väl lltagen yta för förvaring av
en båt modell större, yacht. I direkt anslutning ll den eventuella
båtlagringen ﬁnns ﬂera vinkällare och naturligtvis garage.
Våning nummer två har en ännu större lageryta i direkt anslutning ll
e mindre spa, gym, med mera. E perfekt boende för t.ex. en bilsamlare,
konstnär eller någon vill ha en mer luxuös lokal i direkt anslutning ll
si boende.

Karlholm Strand, Lancashirevägen 32, 819 40 Karlholmsbruk, 0294 - 67 01 00
www.karlholmstrand.se,

