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• Markundersökning steg 1 genomförd.
• Kompletterande markundersökning genomförd. 
• Sediment/markundersökningar mot båthamnen genomförd. 
• Vattenprovtagning samt analyser genomförda.
• Riskbedömning genomförd.
• Framtagning av platsspecifika riktvärden för olika 

markanvändning genomförd.
• Framtagning av åtgärdsprogram genomförd.
• Framtagning av teknisk lösning samt utformning av deponien 

finns förslag.
• Geoteknisk sammanställning genomförd.
• Arkeologisk utredning mark genomförd.



• Arkeologisk utredning hav görs ej.
• Trafikutredning genomförd.
• §28 anmälan genomförd.
• Tillstånd beviljat för genomförande av miljöåtgärder enl. 

§28 anmälan.
• Planprocessen pågår.
• Detaljplanen kan vinna laga kraft om ca 1 år.



Blandad bebyggelse fast- och fritidsboende

Båtgarage

Hamntorg

Restaurang

Mekanisk verkstad

Båtrekond

Varuhus, annan verksamhet

Lager, annan verksamhet

Allaktivitetshus, annan 
verksamhet

Villor/radhus

Lägenheter



Verksamhetsmöjligheter

Verksamhetsmöjligheter:
Plåtslageri
Lackverkstad
Rörmokeri
Snickeri
mm. mm

Framtida 
verksamhetsmöjligheter

Framtida verksamhetsmöjligheter:
Restaurang
P-husanläggning
Båtservice
mm. mm

Planerat för båtgarage och 
bostäder.

Båtgarage och bostäder:
Driva anläggning i någon form
Driva fastighetsbolag
Båtservice
mm. mm

Rivas/tas bort





Karlholms strand Aktiebolag

Karlholm strand Garage KB Karlholm strand Bostäder 2 KB

Karlholm strand Hamn KB

Karlholm strand Lagerhotell KB

Karlholm strand Bostäder 1 KB

Karlholm strand Förvaltning KB

Karlholm strand Restaurang KB

Karlholm strand Marin KB

Karlholm Maskin & Marinservice KB

Karlholm strand Fritid KB

Karlholm Utveckling KB



• Fastighetsbolag
• Butiker
• Hamnrörelse
• Restaurang
• Hotell el. dyl.
• Uthyrning kanot/båt

• Snickeri
• Rörmokeri
• Plåtslageri
• Båtservice/marina
• Lager
• El/mekservice
• Bilverkstad



• Lokaler
• El, vatten, avlopp
• Mekanisk verkstad
• Bra geografisk placering



• Först till kvarn!
• En affärsidé!
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• Bara fantasin!

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.canstockphoto.com/no-limits-stamp-12468150.html&ei=gqpPVZiFD8eMsgHNvoCgBQ&psig=AFQjCNFCmxSuYWMvgQYgKnRacnlRbz4oNA&ust=1431370746828930
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.canstockphoto.com/no-limits-stamp-12468150.html&ei=gqpPVZiFD8eMsgHNvoCgBQ&psig=AFQjCNFCmxSuYWMvgQYgKnRacnlRbz4oNA&ust=1431370746828930
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.canstockphoto.com/no-limits-stamp-12468150.html&ei=gqpPVZiFD8eMsgHNvoCgBQ&psig=AFQjCNFCmxSuYWMvgQYgKnRacnlRbz4oNA&ust=1431370746828930
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.canstockphoto.com/no-limits-stamp-12468150.html&ei=gqpPVZiFD8eMsgHNvoCgBQ&psig=AFQjCNFCmxSuYWMvgQYgKnRacnlRbz4oNA&ust=1431370746828930


• Finansiering Almi m.fl.
• Finns det bidrag att söka?
• Är det möjlig med starta eget bidrag?
• Krävs tillstånd eller anmälan?
• Var kan jag få hjälp, stöd och rådgivning?



• Ta kontakt med någon av oss
• Presentera ett upplägg/idé
• Vi värderar tillsammans vilka möjligheter som 

finns
• Överenskommelse
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