
Sjötorp är en idyllisk ort där Göta kanal och Vänern möts, två mil norr om Mariestad. På 
sommaren blomstrar Sjötorp upp för att under vintern vara en lugn och fridfull plats. Här 
finns en strand mitt i samhället, vandringsleder längs med kanalen och i skogarna runt 
om, förskola och fritidshem, sommaröppna restauranger, fik, små butiker och kanalmuse-
um för att nämna några exempel. 

Sjötorp har ett rikt föreningsliv med flera aktiva föreningar som ordnar arrangemang året runt. 
Populära för befolkningen i och runt om Sjötorp och utifrån. Till exempel midsommarfirande, 
Sjötorpsdagarna och Göta kanalsimmet.

För den aktiva familjen finns även medlemsgym, tennisbana, beachvolleyplan och minigolf. 

Sjötorps egna båtklubb förmedlar båtplatser i Sjötorps småbåtshamn.

I Sjötorp bor ca 450 personer. Här finns fyra tomter lediga mitt i samhället i direkt anslutning till 
förskola och fritidshem. Skola finns i Lyrestad 6 km bort. Där finns också en välsorterad livsme-
delsbutik.

LEDIGA TOMTER I  S JÖTORP

FAKTA: SJÖTORP

TOMTER

Tomtareal 729-884 m2

Pris Från 113 443 kr

AVSTÅND

Förskola/fritids 30 m

Badplats 300 m

Båthamn 300 m

Motionsspår  900 m

Väg 26 1000 m

KONTAKT

Karin Ögge

Kundansvarig mark och exploatering

Telefon: 0501-75 50 29

E-post: karin.ogge@mariestad.se

ATT BO I MARIESTAD

Läget vid Vänern sätter sin unika
prägel på Mariestads kommun. Den
14 mil långa kusten, det stora innan-
havet 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 kommunika-
tionsmöjligheter ligger storstäderna 
Göteborg, Stockholm och Örebro 
dessutom inte långt borta.

SJÖTORP
OMRÅDE

KOSTNADER (CIRKAPRISER)

VA- och gatuanslutning ingår.

Bygglov + plankostnad:

100 m2   12 500 + 12 000 kr

150 m2   17 000 + 16 000 kr

200 m2   26 000 + 20 000 kr

Nybyggnadskarta:   6000 kr

Utstakning av hus, fyra hörn: 

under 200 m2    7000 kr

200-499 m2   8000 kr 

Extra hörn        400 kr/st

Alla priser är cirkapriser. 
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