
• Området

• Hänförande vackert vid sjön med fiber (WiFi), kommunalt VA och belagd väg till 

tomtgränsen.

• Egen sjöbod och båtplats – redan klart!

• Lekplats, badplats, stora gräsytor, belysta gångvägar!

Förverkliga Din boendedröm!

• Huset 

• Trä, järnvitriol som smälter in i naturen

• Modernt med mycket glas på ”rätt” ställe

• Nyckelfärdigt – sprillans nytt – egen påverkan

• Alternativt självbygge – där markberedning o d redan är klartBilden från luften över området – mot norr!



Drömboende mitt i Södra Bunn

Nu färdigställs den sista etappen av Lövudden, en udde mitt 

i Södra Bunnsjön. 15 nya spännande hus har växt fram 

under de senaste åren. Området sjuder av liv året runt och 

det är många som valt att bosätta sig här, bl a flera 

barnfamiljer.

Fyra arkitektritade* generösa hus** bjuds nu ut till 

försäljning. Alla har sjöutsikt och nära tillgång till både bad-

och lekplats. Till varje fastighet finns en sjöbod och en 

båtplats klar att ta i bruk. Det finns stora gröna ytor vid 

vattnet och gångvägar med belysning.

*   Arkitekt: Mattias Wreland, Stockholm

** Husen har ett modernt uttryck med mycket glas på ”rätt” ställe. Genomtänkt planlösning med åtskild allmän 

del och privat sovrumsdel. Det är möjligt att välja Enplanshus eller Souterränghus. 
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Tomterna
Området har stora höjdskillnader. Sjöutsikten 

är god från samtliga hus. Husen  skymmer 

inte varandra. 

Lägsta huset (1:33) ca 15 meter över 

vattenytan - högsta huset (1:42) ca 35 meter 

över vattenytan.

Tomterna måste ses på plats för att få en 

rättvisande bild av det fantastiska läget!  

Husen
De arkitektritade husen är speciellt 

framtagna för området och har ett modernt 

uttryck som smälter in i den vackra naturen. 

Husen består av ett plan på 120 kvm. 

Alternativt kan ett souterrängplan tillkomma.  

De platta taken som är synliga ovanifrån 

(1:33, 1:34 o 1:37) är beklädda med vacker 

sedum vilket ger en god karaktär åt området.  

Träfasaderna är behandlade med järnvitriol. 

Mycket glas på ”rätt” ställe.

Såld

Sista etappen 

– nu till salu!
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Bild från entrésidan, samma hustyp som de som är till salu!

Referenshus, tomt  1:36

Fasad syd/ost

I angivna priser för nyckelfärdiga hus ingår

ej takterrass



Bild från sjösidan, samma hustyp som de som är till salu!

Referenshus, tomt  1:36

Fasad nord/väst (mot sjön)



personlig prägel

- på detaljerna

Arkitektens egen beskrivning!
Husen har ett modernt uttryck med rena gedigna material och en luftig och praktisk planlösning. I huskonceptet har 

vi tagit hänsyn till både huset läge mot sjön och till hur solen rör sig över tomten. . 

Huset är uppdelat i en sällskapsdel och en privat del. Den öppna sällskapsdelen innehåller vardagsrum och kök 

med en takhöjd på 270 cm. I den privata delen finns två (eller tre) sovrum samt badrum, toa och TV-rum.

Den luftiga, centralt placerade, entrén utgör husets kommunikativa nav. I den här delen har man kontakt med både 

tomtens fram- och baksida.  Sedumtak innebär att husen smälter väl in i miljön även när man ser dem från 

områdets högre delar.  Från sjösidan upplevs husen naturliga och utgör en minimal störning i den vackra naturen. 

Man ser dem knappt på långt håll. Husen har en hög isoleringsstandard och är energisnåla.

Referensobjekt inom området: Fastighet 1:36 (även 1:30 och 1:25 som dock är något modifierade)  



1:34

Terrasserad trädgårdstomt, centralt i området

Tomten har ett vackert läge i västsluttningen med sjöutsikt mot samhället Bunn. Nära 

till lekplats, bollplan. Denna tomt ligger lugnt och skyddat även när det blåser 

syd/väst-vindar. Åt nord/ väst ca 150 meter till badplatsen. Åt nord/öst ca 175 meter till 

båtbryggan med den egna sjöboden och bastu.

Husets placering
Så högt som möjligt, förslagsvis altan av sten/trä i 

marknivå framför huset. Trädgårdsdelen planeras 

lämpligast i den lägre delen framför huset. Golvhöjd 19 

meter över vattenytan. Sedumtak.

Fakta

Tomtstorlek: 1.055 kvm

Tomttyp: Trädgårdstomt

Tomtpris, nuvarande storlek: 795´ SEK
Tomten kan komma att förstoras mot övre vägen. 

Nyckelfärdigt eller självbygge

Enplanshus

Såld

Såld



1:35

Stor terrasserad trädgårdstomt med fantastisk utsikt

Från tomten kan man njuta av vackra solnedgångar över vattnet mot nord/väst. 

Tomten har ett soligt läge, från morgon till sena kvällen, hela året. Framför huset kan 

man anlägga en trädgård helt efter egen smak. Husen framför skymmer  inte utsikten. 

Åt nord/öst är det ca 150 meter till båtbryggan med den egna sjöboden och bastu.

Husets placering
På denna tomt  passar det bra med ett souterränghus 

med ingång ovanifrån. Om enplanshus väljs placeras 

detta så högt som möjligt med altan framför. Golvhöjd 

entréplan (vid souterräng), 26 meter över vattenytan. 

Sedumtak som tillval.

Fakta

Tomtstorlek: 1.211 kvm

Tomttyp: Trädgårdstomt

Tomtpris, vid nuvarande storlek: 1.195´ SEK

Tomten kan komma att förstoras mot övre vägen

Nyckelfärdigt eller självbygge

Enplanshus eller souterräng

Såld

Såld



1:37

Största tomten med hänförande sjöutsikt

Denna tomt är så nära en sjötomt man kan komma. Direkt anslutning mot sjöområdet 

med badområde, båtbrygga, egen sjöbod och bastu. Framför tomten finns en 

nyttjanderätt som sträcker sig till strandgräsplanen. För den som önskar är det 

möjligt att behålla tomten som en naturtomt där älgarna tidigare hade sin egen 

naturliga utsikts- och viloplats.

Husets placering
Relativt långt fram på tomten (ca 2 meter lägre än garage på 

1:36) för att få en naturlig markanknytning och inte skymma 

bakomvarande hus. Enplanshus rekommenderas.. Det är 

även möjligt med en byggnation i halvplan, som följer 

marknivån neråt mot sjön, där vardagsrumsdelen placeras 

ca 70 – 90 cm  lägre. Eventuellt garage i lägre del av tomten. 

Sedumtak.
Fakta

Tomtstorlek: 2.214 kvm

Tomttyp: Naturtomt

Nyttjanderätt: Mot vattnet

Tomtpris: 1.795´ SEK

Nyckelfärdigt eller självbygge

Enplanshus eller souterräng

Såld

Såld



1:41

Mycket solig trädgårdstomt

Stor tomt på en solig platå med utsikt över vattnet åt två håll. Gångvägen ner till sjön 

i direkt anslutning till tomten. Tomten är plan vilket skapar möjlighet till en stor 

gräsyta och trädgårdsanläggning framför huset.

Husets placering
Så högt som möjligt med naturlig ingång ovanifrån*. 

Även om man väljer souterränghus rekommenderas 

ingång ovanifrån. Sedumtak som tillval.
* Vid nuvarande områdestavla

Fakta

Tomtstorlek: 1.594 kvm

Tomttyp: Trädgårdstomt

Tomtpris: 1.095´ SEK

Nyckelfärdigt eller självbygge

Enplanshus eller souterräng

Såld

Såld



1:41

1:35

1:33

Nyckelfärdiga hus till fast pris

Välj Enplanshus eller Souterränghus

Enplan Souteräng

Tomt Kvm tomt 120 kvm 120+80 kvm

1:34 1064 3.975´ 5.395´

1:35 1211 4.395´ 5.895´

1:41 1594 4.295´ 5.795´

1:37 2214 5.195´ 6.695´

I ovanstående totalpris ingår följande: 

-Tomt  inklusive grovplanering

- Arkitektritat nyckelfärdigt hus 

- Infrastrukturavgift: kommunalt VA, gatuavgift, el och 

fiberkabel , sjöbod, båtplats, del i bastu/relax, lekplats, 

badplats, gångvägar/belysning, sjövatten vid tomt.

- För tomt 1:34 och 1:37 ingår sedumtak. Övriga 

tomter är sedumtak tillval.

Övrigt

Detaljplan medger boarea på tomtmark med 300 kvm.

Innebär, garage, förråd, gästhus, vinterträdgård.

Nyckelfärdiga hus till salu! (Möjlighet till självbygge vid önskemål!)

Sålt, med enplanshus, klart eller under byggnation

1:34

1:42

1:37

Möjlig plats för garage eller carport/förråd!

Nyttjande-

rätt 1:37

Nyttjande-

rätt 1:36

Ev

tillkommande 

tomtyta.

Nyttjande-

rätt 1:18



Nyckelfärdigt - vad ingår i priset
• Arkitektritat nyckelfärdigt, souterräng eller enplanshus med sedumtak. Modell enligt presentation.

– Byggherrekostnader

• Ritningar (bl a för bygglov och konstruktion), 

• (Myndighetskostnader för bygglov samt kostnad för kontrollansvarig står dock köparen för.)

– Grovplanering/bottenplatta/bergvärme

• Sprängning, planering, grusbädd för gjutning, framdragning av serviser för VA, el, fiber o sjövatten

• Gjuten bottenplatta med isolering

• Borrning för bergvärme och inkoppling

– Husbyggnation

• Totalbyggnation inklusive vitvaror, målning , golv och andra ytskikt. Stora fönster mot sjön. Hög standard på 

kök och badrum. Värmegolv , centraldammsugare och braskamin finns som tillval. El enligt svensk standard, 

uppvärmning och andra underentreprenader ingår i priset.

• Infrastruktur

– Anslutning till kommunalt VA

• Nytt renings o vattenverk som även omfattar äldre bebyggelse har skapat en renare sjö

– Gatuanslutningsavgift

• Anslutningsavgift till vägförening (fram till området)

• Avgift för lokalgata och lokal gatubelysning

– Områdesinfrastruktur

• El/fiberkabel samt sjövattenledning framdraget till tomtgräns , sjöbod, båtplats,  del i bastu/relax vid vattnet, 

gångvägar med belysning, badplats, lekplats mm

• Angivna priser gäller 2017
– Före avtal kommer en slutlig prisavstämning att göras med byggbolaget. Vi reserverar oss mot eventuella 

prisjusteringar. Kundens egna detaljönskemål beaktas vid prisavstämning. För tomt 1:37 kan markarbete 

tillkomma beroende på vad huset placeras.

• Alternativ design
– För fastighet 1:42 har ny husmodell tagits fram. Speciell offert kan tas fram om denna husmodell önskas även 

för andra tomter.



Specifikation av infrastruktur
(vid nyckelfärdigt hus ingår infrastrukturavgift i totalpriset)

• Infrastrukturavgift för området: 195´ SEK

– WixHouse AB
• Anläggningsavgift för gator och vägar inklusive asfaltering och gatubelysning

• El och fiberkabel framdraget till tomtgräns (anslutning till operatör tillkommer)

• Sjöbevattning för tomten framdragen till tomtgräns

• Egen båtplats med y-bommar

• Egen nyckelfärdig sjöbod

• Anläggningsavgift för badplats, gångvägar med belysning, lekplats och gemensamma grönområden

• Anläggningsavgift för bastu/relax och pumphus/förråd

• Anläggningsavgift för båtiläggningsplats

• Kommunalt vatten och avlopp: 115´ SEK

– Aneby Miljö och Vatten AB (Amaq)

• Vid annan husmodell/självbygge

– fasadbeklädnad och takmodell ska ej ha för stor avvikelse mot 

presenterat husförslag. För tomt 1:34 och 1:37 krävs sedumtak.

– husritningar ingår ej. Kan köpas till fast pris för presenterade husförslag



Enplanshus
Planlösning 120 kvm



Enplanshus
Planlösning 120 kvm



Enplanshus
Fasad från ovansida



Enplanshus
Fasad mot sjösidan



Souterränghus
fasad mot sjön



Souterränghus
fasad överplan/entré



Souterränghus
fasad syd/väst



Souterränghus
överplan, 120 kvm



Souterränghus
Souterrängplan, 80 kvm (garage kan skiftas mot annan yta)



Exempel på husplacering (tomt 1:41)



Bild från luften över området – mot Örskanalen som förbinder Bunnsjöarna med Ören.!

En naturlig boendemiljö – nära stan!

• Fiska eller ta naturpromenader med svampplockning

• Upplev en trolsk miljö när du glider fram  med kanot eller elmotor i sjösystemet

• Bad, båtturer eller annan sjösport under sommarhalvåret

• Skidor eller skridsko på sjön de vintrar som vädret tillåter

• Här kan man vistas utomhus en stor del av sin fritid.

• Lika trivsamt för vuxna som för barn (gräsytor, lekplats , bollplan, natur o bad)

• Ta ett bastubad bredvid din egen sjöbod (dykdjup från bryggan) – bjud gärna med dina vänner!



Sjöbodar o relax/bastu (närmast kameran).



En egen sjöbod ingår i priset !



En egen båtplats ingår i priset



En populär lekplats ingår i områdets infrastruktur. 



En egen badplats ingår i områdets infrastruktur!



Gemensam mark vid vatten och belysta gångstigar ingår i områdets infrastruktur!



Fantastisk natur i närområdet!
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Bad-

område

Båtbrygga, 14 platser

60 m över vattnet!

Båtbrygga, 10 platser

Sjöbodar o bastu, klara

Samfällighetsförening

Samtliga fastighetsägare är medlemmar i en 

samfällighetsförening som bl a handhar skötsel av 

gemensam mark och gemensamma anläggningar. 

Det finns en vägförening som ansvarar för vägen från 

Hauridavägen till Lövudden.

Byggstatus 2017

OmrådestavlaLek-

plats 

Lusthus

1:41

1:40

Fastigheter inom området

Området består av 29 fastigheter, varav 21 nya. 

Våren 2017 är fjorton (14) nya fastigheter 

färdigbyggda och någon äldre fastigheter är 

tillbyggd  och totalrenoverad . Femton (15) 

fastigheter  bebos av permanentboende.

1:37

1:42



mitt i Skandinavien!

Milantal till större städer: 

Stockholm (30) Köpenhamn 

(30) Oslo (40) Linköping (10) 

Växjö (12) Norrköping (13) 

Borås (12) Kalmar (18) 

Göteborg (20) Örebro (20) 

Halmstad (20) Helsingborg (24)

mitt i södra Vätterbygden.

15 minuter till Gränna, 20 till 

Huskvarna och 30 minuter till 

Jönköping.

mitt i södra Bunnsjön.

Lövudden ligger i Aneby 

kommun, endast 700 meter

över vattnet till samhället 

Bunn som tillhör 

Jönköpings kommun.

20 mil

10 mil

geografisk belägenhet

- mitt i ……

Säljare: WixUtveckling AB

www.sodrabunn.se

0709-665 888

http://www.sodrabunn.se/

