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Boende med flyt – nu lanseras Aqua
Village i Västervik

Drömmer du om att bo med närhet till vattnet? Då är du inte ensam. Hela 17
procent av Kalmar läns invånare uppger nämligen att de i första hand skulle
välja att bo på en flytande villa som alternativ boendeform. Det visar en ny
Sifo-undersökning från Svensk Fastighetsförmedling. Nu introducerar
mäklarkedjan ett nytt bostadsområde i Västervik med flytande villor.

I en ny undersökning av Kantar Sifo har Svensk Fastighetsförmedling tagit
tempen på svenskarnas inställning till sitt drömboende. Villa med sjötomt
toppar listan och när det kommer till fritidshus är det återigen vattnet som
lockar. 

Sju av tio svenskar rankar nämligen närhet till sjö eller hav högst. Inte nog
med det, förutom en skyskrapa på 40:e våningen och attefallshus i
villaträdgård är husbåt faktiskt den alternativa boendeform som svenskarna
helst skulle vilja ha. I Kalmars län toppar husbåten listan, där skulle drygt var
sjätte i första hand välja att bo på en villa på vattnet. Några Västerviksbor har
nu flyt nog att få flytta in i de flytande villorna i det nya bostadsområdet
Aqua Village.

– På vattnet vid Skeppsbrofjärdens inlopp kommer Västerviks nya
bostadsområde att ta form. Här köper man sin sjötomt med äganderätt och
blickar ut över Blockholmssundet in mot Slottsholmen och Gamlebyviken.
Båten ligger precis intill villan som lätt tar dig ut till Tjusts vackra skärgård
samtidigt som det är gångavstånd till stadens centrum med närhet till nöjen,
shopping och kulturliv. Efterfrågan på boenden med närhet till vatten har
genom tiderna alltid varit stor, vilket resulterat i hög prisutveckling. Här ges
en unik möjlighet att köpa centrala sjötomter, säger Anna Jeansson
Fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Västervik.

Det finns sju olika husmodeller allt välja på - allt från 78 kvm till 207 kvm
boarea. Till varje bostad ingår dessutom ett 100 kvm stort förråd beläget i



Aqua Piren som du kan välja att inreda till en härlig relaxavdelning, gym,
studio eller efter eget önskemål. Aqua Village erbjuder ett unikt, bekvämt och
modernt boende med flera uteplatser och stora takterrasser - på vattnet.
Inflytt kan ske från och med 2020.

Se mer information här!

För ytterligare information, kontakta:
Anna Jeansson, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Västervik
Mail:anna.jeansson@svenskfast.seMobil: 070–668 89 00
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twitter.com/#svenskfast
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Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende
mäklarkedja. Det innebär att vi kan ta tillvara på våra kunders intressen helt
utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala
bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela
landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har
företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2018
förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 28 000 bostäder till ett värde
av 60,7 miljarder kronor. I över 80 år har vi fått folk att känna sig hemma,
vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit
utan nöjda kunder. 2018 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk
Fastighetsförmedling – mäklaren med koll på läget sedan 1937.

Om undersökningen:
Bobarometern 2019 är gjord av Svensk Fastighetsförmedling och
undersökningen har genomförts av Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes
under 2019 i form av en webbenkät och är statistiskt säkerställd och
representativ på riksnivå. Totalt har 1 000 personer i Sverige mellan 18 till 74
år deltagit i studien.

Bilaga

Föreställ dig att du ska köpa ett fritidshus, i vilken av följande miljöer skulle
du helst vilja att det ligger i?

https://www.svenskfast.se/nyproduktionsprojekt/kalmar/vastervik/vastervik/vastervik/skeppsbrofjarden/aqua-village/151334
mailto:anna.jeansson@svenskfast.se
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Svarsalternativ Totalt

Närhet till skogen 6 %

Närhet till havet 44 %

Närhet till en sjö 30 %

På en ö 2 %

I fjällen 4 %

I lantlig miljö 6 %

I enslig natur 2 %

I stadspulsmiljö 1 %

I ett stugområde/camping -

Annat -

Vet ej 3 %

Vilken av följande alternativa boendeformer skulle du välja i första hand?

Svarsalternativ Totalt Västervik

Skyskrapa på 40:e våningen 18 % 11 %

Före detta militärbunker 5 % 7 %

Lägenhetskollektiv med fler än tio andra personer 3 % 6 %

Attefallshus i villaträdgård 18 % 16 %

Rymdkoloni 3 % 1 %

Husbil 14 % 13 %

Husbåt 15 % 17 %

Lägenhet på havsbotten 2 % 2 %

Trädkoja 6 % 6 %

Iglo 0 % -

Vet ej 16 % 21 %



Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende
mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker
och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala
butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700
medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av
Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och
i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat
mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32
000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag
av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.
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