BO PÅ MOSSHOLMEN

Bästa läget för dig som
älskar båtlivet

Exklusivt läge
– granne med Västerhavet
På Mossholmen har båtar och båtfolk trivts i decennier. Läget intill
Klädesholmen på Tjörn är fantastiskt för dig som älskar havsmiljön och
båtlivet. Här bygger vi ett nytt modernt kustsamhälle med 160 –180
bostäder. Sex kvarter byggs i etapper. Flerbostadshus, parhus och villor.
Alla med tillgång till båtplatser, bryggor, uteplatser och vidunderlig utsikt.

Nära till service året runt. Livsmedelsbutik och restauranger
finns på Klädesholmen inom gångavstånd. Med cykel eller bil tar
du dig snabbt till Skärhamn och Rönnäng som har fler butiker och
service av olika slag. Till Myggenäs och Stenungsund tar det
20–30 minuter med bil. Vill du hellre ta bussen finns en hållplats
vid infarten till Mossholmen.

På Mossholmen kan du bo mitt i
båtlivet med folk i rörelse hela året,
inte bara på sommaren.
Oavsett vilken bostad du väljer
får du vyer som ger fantastiska
naturupplevelser under alla årstider.

Kvarteren
Kvarteren byggs stegvis när
byggloven är klara och beroende på efterfrågan.
Kv. Ingo: 16 fritidsbostäder i 8
parhus. Bostadsyta 55–60 m2.
Uteplatser. Säljs som äganderätter.
Kv. Amazon: Flerbostadshus med 28
lägenheter för åretruntboende. Från
två till fyra rum och kök. Säljs som
äganderätter.
Kv. Santoni: Fem fristående villor för
åretruntboende. Säljs som äganderätter.
Kv. Nordsjö: Flerbostadshus med
lägenheter för åretruntboende.
Kv. Nordvåg: Villor i tre våningar för
åretruntboende. Säljs som äganderätter.
Kv. Vinga: 14 våningar högt hus med
parkering i bottenplan, kontors- och
affärslokaler på första plan och cirka
50 lägenheter i de övriga tolv
våningsplanen.

Snabbt ute på öppet hav. Mossholmen ligger inbäddad
mellan Klädesholmen och Bleket. Marinans hamn har ett
skyddat och bra läge. På några minuter tar man sig ut med
båt på det öppna Västerhavet.

Båten utanför dörren. Oavsett vilken bostad du väljer kan du hyra båtplats i marinan. Där finns också
möjlighet att hyra vinterplats och få hjälp med reparationer och underhåll av båten. Enkelt och bekvämt.

Husens färgsättning är
inspirerad av makrillens och
sillens alla färgnyanser.
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Levande kustsamhälle året om.
Marinans verksamhet, alla grannar,
båtägare och besökare gör Mossholmen
till ett levande samhälle.

Kontor med havsutsikt. Driver du eget
företag? På Mossholmen kan du hyra
kontor och affärslokaler som ger dig en
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arbetsmiljö utöver det vanliga.

• Det nya kustsamhället på Mossholmen får sex kvarter med villor, parhus,
flerbostadshus med lägenheter, kontor och affärslokaler.
• Husen får normal boendestandard. Den som vill kan höja standarden genom
tillval.
• Kvarteren byggs i etapper, i takt med att bostäderna säljs.
• Bostäderna säljs med äganderätt. Läs mer i faktabladen om respektive kvarter.
• Husen på Mossholmen har ritats av Mats & Arne Arkitektkontor i Stenungsund
och byggs av Tjörnbaserade Per Jacobsson Byggnads AB i Hjälteby.
• Bostäderna förmedlas av Svensk Fastighetsförmedling.
Se kontaktuppgifter nedan.
• Mer information finns på www.mossholmen.se

www.mossholmen.se
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Älskar du havsmiljön och båtlivet är
det här en perfekt plats att bo på.

Förmedlas av
Svensk Fastighetsförmedling
Helen Roth: 0703 - 814 999

