
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.

I Marieäng erbjuds ett sjönära boende med naturen in på knuten. När du bosätter dig 
här har du gång- och cykelavstånd till det mesta; centrum med butiker och offentlig 
service, skolor, arbetsplatser, småbåtshamnar och inte minst attraktiva naturområden 
med bad både i Vänern och i tempererad bassäng på Ekudden. 

Områdets unika kvaliteter består också av att samtliga fastigheter har en direkt anslutning till 
naturmark. Du kan promenera direkt från din fastighet ut till ett naturområde och följa stigarna 
ut till en strandpromenad utmed Vänern.

Runt omkring bebyggelsen finns naturmark bevarad som ger stora möjligheter för barn att hitta 
spännande lekplatser, utan att för den skull behöva röra sig några längre avstånd från hemmet. 
Marieäng är ett generationsboende. Här finns både seniorboende och tomter för barnfamiljen.

På drömlägemariestad.se finns mer att läsa om lediga tomter, kvartersindelningar, tomtpriser, 
tomtstorlekar och detaljplan. 

LEDIGA TOMTER MARIEÄNG

FAKTA: MARIEÄNG

TOMTER

Tomtareal 1000-1200 m2

Pris Från 420 000 kr

AVSTÅND

Skola 400 m

Matbutik 500 m

Golfbana 1500 m

Badplats 2000 m

Centrum 2200 m

KONTAKT

Erica Williamsson 

Kommunikatör

Telefon: 0501-75 58 66 

E-post: erica.williamsson@mariestad.se

MARIEÄNG
OMRÅDE

SKAPA DITT 

DRÖMBOENDE

I MARIESTAD

BYGGKLARA TOMTER

VA- och gatuanslutning ingår.

Bygglov + plankostnad:

100 m2   12 067 + 11 603 kr

150 m2   16 089 + 15 470 kr

200 m2   20 111 + 19 338 kr

Nybyggnadskarta:   5801 kr

Utstakning av hus, fyra hörn: 

under 200 m2    6961 kr

200-499 m2   7996 kr 

Extra hörn        386 kr/st 

Fiberanslutning:     21 250 kr

Elanslutning:     ca 28 000 kr


