BYGG NYTT I
ÅTVIDABERGS KOMMUN
www.atvidaberg.se

KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

VÄLKOMMEN
I Åtvidabergs kommun finns många möjligheter både för invånare och företagare att hitta
attraktiva lägen. Det finns goda förutsättningar att bo riktigt bra i trygga och sköna omgivningar. Här finns fantastisk natur med eklandskap och över 200 sjöar och vattendrag.
Åtvidabergs kommun är känt för att ha ett rikt kultur- och föreningsliv som erbjuder fritidsaktiviteter för de flesta.
I kommunen finns flera industriområden och företagsgallerior i olika lägen för företag som
vill etablera verksamhet. Åtvidabergs kommun erbjuder också industrimark till försäljning.
Välkommen att läsa mer om och besöka våra lediga tomer och mark till försäljning.

OBJEKT
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SIDAN

Moränvägen, Falerum - tomt för villa och radhus
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Forsaströmsgatan, Forsaström - villatomt

4

Basthagsvägen, Åtvidaberg - nytt bostadsområde
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Industrigatan 9, Fågelsångens industriområde, Åtvidaberg - industrimark
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Jan Carls väg, Villahagen, Åtvidaberg - tomt för flerbostadshus
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Järnvägsgatan, Åtvidaberg - tomt för flerbostadshus
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Kalkugnsvägen, Åtvidaberg - tomt för mindre flerbostadshus eller större fristående villa
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Mosippevägen, Basthagen, Åtvidaberg - villatomt
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Boställsvägen/Ingatorpsvägen, Östantorp, Åtvidaberg - villatomter
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MORÄNVÄGEN, FALERUM
- TOMT FÖR VILLA OCH RADHUS

Falerum ligger drygt 1,5 mil sydost om Åtvidaberg i vackra Uknadalen. Här finns närhet till
både sjöar och berg. Inne i ett befintligt bostadsområde finns två lediga tomter med närhet
till Storån som flyter genom Falerum. Badplats finns på cykelavstånd. Området är barnvänligt och Åtvidabergs kommun bygger en ny förskola i närheten av de lediga tomterna.
Falerum har både bussförbindelse till Åtvidaberg och tågförbindelse mot Linköping och
Västervik.
FAKTARUTA
Storlek mark/tomt: 1200 kvm (10:20) och 850
kvm (10:16)
Byggnadsarea: 200-250 kvm, ett plan (10:20)
Typ av byggnation: Fristående villa, radhus
Avstyckning: Avstyckad
Fastighetsbeteckning: Falerum 10:16, 10:20
Pris: 60 000 kr per tomt
Närservice: Tågstation, förskola, restaurang, handel
exempelvis klädaffär, blomsterhandel och café
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FORSASTRÖMSGATAN, FORSASTRÖM
- VILLATOMT

Generös tomt i naturnära villaområde i Forsaström. Forsaström ligger längs Falerumsån mellan Åtvidaberg och Falerum, cirka 8 km sydost om Åtvidaberg. Det tar knappt 10
minuter med bil till Åtvidaberg eller Falerum. Orten har även bussförbindelse till Åtvidaberg
och Falerum. Delar av den lediga tomten är högt belägen och mittemot tomten finns en
lekplats.

FAKTARUTA
Storlek mark/tomt: 1700 kvm
Typ av byggnation: Fristående villa
Avstyckning: Avstyckad
Fastighetsbeteckning: Bråstorp 1:12
Pris: 60 000 kr
Närservice: Service i Åtvidaberg och Falerum
Övrigt: Sista tomten i området
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BASTHAGSVÄGEN, ÅTVIDABERG
- NYTT BOSTADSOMRÅDE

I området Basthagen i Åtvidaberg planeras för ett helt nytt bostadsområde vid Basthagsvägen med plats för 15 nya bostäder. Området ligger i anslutning till befintligt villaområde men gränsar i norr till naturområde och flera av tomterna vetter direkt mot naturmark.
Området är barnvänligt med närhet till förskola. Basthagen ligger också nära Åtvidabergs
golfbana. Härifrån är det gångavstånd till Basthagsvägens hållplats för tåg mot Linköping
och Västervik.
FAKTARUTA
Ungefärlig storlek mark/tomt: 1000 kvm
Byggnadsarea: 250 kvm
Typ av byggnation: Fristående villor
Avstyckning: Ej avstyckad, projektering pågår
Fastighetsbeteckning: Åtvidaberg 5:1
Pris: 200 000 kr per tomt eller 1 miljon kr
för hela området
Närservice: Förskola, tågstation, golfbana
Övrigt: Möjlighet finns för entreprenör att förvärva
hela bostadsområdet
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INDUSTRIGATAN 9, ÅTVIDABERG
- INDUSTRIMARK

Fågelsångens industriområde ligger utmed riksväg 35 och har två separata tillfarter. Den
lediga industrimarken är belägen på en platå som är väl synlig från riksväg 35. I industriområdet finns exempelvis tillverkningsindustri, handel och verksamhet med byggentreprenad.

FAKTARUTA
Storlek mark/tomt: 5100 kvm
Byggnationsstorlek: Småindustri
Typ av byggnation: Industribyggnation, byggnation
för handel
Avstyckning: Ej avstyckad
Fastighetsbeteckning: Del av Stora Örsätter 3:1
Pris: 130 kr/kvm
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JAN CARLS VÄG, ÅTVIDABERG
- TOMT FÖR FLERBOSTADSHUS

I klassiska bostadsområdet Villahagen planeras för ett nytt flerbostadshus på Jan Carls
väg i anslutning till parkområdet. En ny detaljplan har tagits fram för området. Folkparken
erbjuder aktiviteter för både stora och små ligger bara ett stenkast bort. Villahagen ligger
nära centrum men det är också lätt att ta sig till Bysjöområdet där det finns både idrottsanläggningar och bad.

FAKTARUTA
Storlek mark/tomt: ca 1000 kvm
Byggnadarea: 360 kvm, 4 våningar
Typ av byggnation: Flerbostadshus
Avstyckning: Avstyckad
Fastighetsbeteckning: Åtvidaberg 5:42
Pris: Anbudstävling i första hand
Närservice: Folkparken, låg- och mellanstadieskola,
golfbana
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JÄRNVÄGSGATAN, ÅTVIDABERG
- TOMT FÖR FLERBOSTADSHUS

Utmed Järnvägsgatan i Åtvidaberg finns en centralt belägen tomt för flerbostadshus med
direkt närhet till både allmänna kommunikationer och service. Tomten är omgärdad av
äldre, traditionell bebyggelse och närmaste grannhuset Kvarnen har nyligen byggts om från
historisk industrilokal till toppmoderna bostadsrätter.

FAKTARUTA
Storlek mark/tomt: 1750 kvm
Byggnadsarea: 380 kvm
Typ av byggnation: Flerbostadshus
Avstyckning: Avstyckning pågår
Fastighetsbeteckning: Kopparverket 2
Pris: 1058 kr/kvm bruttoarea
Närservice: Centrum, resecentrum, kulturcentrum,
skola, sporthall
Övrigt: Ny detaljplan kan behövas för utökad byggrätt
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KALKUGNSVÄGEN, ÅTVIDABERG
- TOMT FÖR BOSTADSHUS

Ett stenkast från Åtvidabergs centrum finns en ljust belägen tomt på Kalkugnsvägen i ett
äldre bostadsområde. Området har blandad bebyggelse med uppväxta tomter. Här finns
möjlighet att uppföra ett mindre flerbostadshus eller fristående villa på en rymlig tomt.
Markförutsättningarna är goda och endast mindre åtgärder för markberedning behövs. Det
är nära till allmänna kommunikationer.

FAKTARUTA
Storlek mark/tomt: 1500 kvm
Byggnadsarea: 200 kvm
Typ av byggnation: Parhus, radhus, flerbostadshus
eller fristående villa
Avstyckning: Avstyckad
Fastighetsbeteckning: Loket 7
Pris: 300 000 kr
Närservice: Centrum, resecentrum
Övrigt: Förberett för anslutning till kommunalt vatten
och avlopp
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MOSIPPEVÄGEN I BASTHAGEN, ÅTVIDABERG
- VILLATOMT

Bostadsområdet Basthagen ligger i norra delen av Åtvidaberg, utmed Åtvidabergs golfbana. Inne i det befintliga bostadsområdet finns en tomt ledig utmed Mosippevägen. Området är barnvänligt med närhet till förskola och med gång- och cykelavstånd till skola för
låg- och mellanstadium. Basthagen har en egen hållplats för tåg mot Linköping och Västervik. Det finns goda vandringsmöjligheter i området, bland annat på Östgötaleden som
går i närheten av området.

FAKTARUTA
Storlek mark/tomt: 850 kvm
Byggnationsstorlek: 200 kvm
Typ av byggnation: Fristående villa
Avstyckning: Avstyckad
Fastighetsbeteckning: Mandelblomman 10
Pris: 155 000 kr inkl anslutning för vatten och avlopp
Närservice: Förskola, tågstation, golfbana, Folkparken
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ÖSTANTORP, ÅTVIDABERG
- VILLATOMTER

I området Östantorp i Åtvidaberg finns två lediga tomter i ett nyare villaområde som växer
fram utmed Boställsvägen och Ingatorpsvägen. En av tomterna ligger på höjden utmed
Boställsvägen och den andra utmed Ingatorpsvägen. Det är ett barnvänligt område med
närhet till bland annat Sandtagets förskola. Det är nära till fritidsaktiviteter i exempelvis
sporthallen, närliggande fotbollsplaner eller friluftsområdet med elljusspår som vintertid
används för skidåkning. Från Östantorp är det gång- och cykelavstånd till badplatsen vid
Bysjöområdet. Hållplats för både expressbuss och lokalbuss finns i området.

FAKTARUTA
Storlek mark/tomt: 900 kvm
Byggnadsarea: 250 kvm
Typ av byggnation: Fristående villa, två plan
Avstyckning: Avstyckad
Fastighetsbeteckning: Brädgården 3 och 7
Pris: 185 000 kr inkl anslutning för vatten och avlopp
Närservice: Förskola, sporthall, elljusspår, fotbollsplaner och bandyplan
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VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS
Klas Liljestrand 				
mark-och exploateringsingenjör			

klas.liljestrand@atvidaberg.se
0120-833 87

Jennie Rothman 				

jennie.rothman@atvidaberg.se

utredare

0120-831 15

				

Åtvidabergs kommun
Besöksadress: Adelswärdsgatan 7
Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg
Tel växel: 0120-830 00
Fax: 0120-352 29
E-post: kommun@atvidaberg.se
Webbplats: www.atvidaberg.se

