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Just nu erbjuds 39 unika och mycket väl 
tilltagna tomter till försäljning i Älv-
karleby. 

- Falludden ger möjlighet till ett na-
turnära, aktivt och harmoniskt liv och 
samtidigt tillgång till en stor arbets-
marknad, säger fastighetsmäklare To-
mas Widerlöv.

Det nya bostadsområdet Falludden har en un-
derbar utsikt över Dalälven och dess omgiv-
ning. Tack vare de generösa tomterna kommer 
de boende, oavsett vilken tomt man väljer, att 
få en förtrollande vy över vattnet och den lilla 
pittoreska ön med park som ingår i samfällig-
heten. Ön, med en gemensam vedeldad bastu, 
är förbunden med Falludden via fl era små 
gångbroar.

Varmt välkomnande
De 39 tomter som nu erbjuds till försäljning 
(en handfull är redan köpta) är på 1 500-2 600 
kvadratmeter. Ingen av tomterna ligger längre 
än 200 meter från stranden. Alla hus har ovan-
ligt generös byggrätt på 300 kvadratmeter i två 
våningar. Önskar du en egen liten herrgård i 
lummig parkmiljö är Falludden rätt ställe.

- Älvkarleby kommuns personal har varit 
fantastiskt tillmötesgående med mycket snabb 
hantering i planärendet. Det varma välkom-
nande tror jag även de nya Älvkarlebyborna 
kommer att känna av.

Alla tomter har VA- och elanslutningar till 
tomtgränsen och extremt generösa byggrätter. 

Jakt, fi ske och Riviera
Falludden erbjuder, förutom egen sandstrand 
och båtplats, även närhet till golfbana (Lugnets 
golfbana 4 km), ridhus, stallar, Sveriges bästa 
laxfi skevatten och oändliga strövområden i 
skog och mark. Den frilufts- eller jaktintresse-
rade har allt bokstavligen intill husknuten.

Falludden i Älvkarleby
Bo generöst med egen strand och båtplats vid Dalälven 

Tel: 018-55 55 55 (Uppsala)
Tel: 08-55 55 55 55 (Stockholm)

tomas@widerlov.se
www.widerlov.se

Falludden en pärla vid Dalälvens strand – ca 1,5 timme från centrala Stockholm, 45 minuter från Uppsala och 15-20 minuter från Gävle med bil.

            Älvkarleby kommuns 
personal har varit fantastiskt 
tillmötesgående med mycket 
snabb hantering i planärendet
”

Tomas Widerlöv, fastighetsmäklare.

- En för många oupptäckt pärla och som för 
tankarna till Medelhavet, är de kilometerlånga 
sandstränderna Rullsand, Kläckgrund och 
Brämsand. Upplands egen Riviera ligger bara 
elva kilometer från Falludden.

Drömmen kan bli sann
Söndagen den 1 juni chartrade Tomas och hans 
kollegor ett Upptåg med intresserade Uppsala- 
och Stockholmsbor till Älvkarleby för visning 
av Falludden.

- Vi kallade det Falluddsdagen. Intresset är 
mycket stort hos urbana människor som vill ta 
chansen och investera i ett nytt hus i Falludden 
för att nå en balans i en hektisk vardag och få 
ökad livskvalitet i livet.

Med nya E 4:an och Upptågets nya pendel-
tågsstation i Älvkarleby uppstår helt nya möj-
ligheter för att bo i Älvkarleby och arbeta i 
regionen.

- Oavsett om köparna väljer att bosätta dig 
permanent eller om du vill ge dig själv en rika-
re fritid kommer Älvkarleby med dess fantas-
tiska omgivningar att ge dig upplevelser som 
du aldrig kommer att glömma.

Barnens Älvkarleby
När soltörsten tillfälligt släckts eller om sanden 
på stranden känns för varm återstår massor att 
göra och att upptäcka. Spela fotboll på någon 
av samfällighetens allmänningar eller ta en 

utfl ykt till närbelägna Furuvik med djur- och 
nöjespark och fl era restauranger.

På Laxön, bara en kilometer från Falludden, 
har Vattenfall i samarbete med Tom Tits, eta-
blerat en spännande upptäckarvärld - Vattenfall 
Science Park. I maj invigdes även nya Sportfi s-
keforum med utställningar och museum.

Älvkarleby samhälle har egen skola och ett 
rikt förenings- och kulturliv.


