
Ett ögonblick från havet





GRANNE MED HAVET
Den tidigare obebyggda och strandnära hedmarken Kronhaga Strand har idag blivit en 
del av Fårösund. Första spadtaget togs för tio år sen och idag har över sjuttio familjer 
funnit sitt paradis här, varav ungefär en tredjedel är åretruntboende. Nu finns möjlighet 
att förvärva en av sex tomter i etapp 6, som utgör en av de sista etapperna på Kronhaga 
Strand – den sista nyproduktionen nära vattnet.

FÅRÖSUND, EN LITEN ORT MED STORA MÖJLIGHETER
På Kronhaga Strand är det lätt att leva ett aktivt liv. Här finns förutom den gemensamma 
stranden med badbrygga och bastu även tennisplan, boulebana och elljusspår. Ett par 
hundra meter från husen ligger Gotlands idrottscenter med simhall och gym. 

Trots känslan av att leva mitt ute i naturen finns Fårösund med all tänkbar service på 
promenadavstånd – ICA-butik, bank, apotek, restauranger, bil- och cykelverkstad, 
byggmarknad och inte minst den legendariska biografen Roy där Ingmar Bergmans 
Skammen en gång hade världspremiär.

FÖRVERKLIGA DITT DRÖMBOENDE
Tomterna kommer med väldigt generösa byggrätter som ger dig stor frihet att utforma 
ditt drömhus. Du har säkert redan idéer om hur du vill att ditt nya boende ska se ut när 
det kommer till form, färg och funktion. 

Våra arkitekter hjälper dig gärna att skapa ditt drömboende vare sig det gäller att rita ett 
helt nytt hus eller anpassa ett hus från en husleverantör. Vi har dessutom fått bygglov 
på en tvåplans villa med carport som står dig fritt att uppföra om du önskar.

Du väljer din husdröm och vi hjälper dig att förverkliga den. 

www.kronhagastrand.se
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GEDIGET
Lokala materialval invändigt och utvändigt som speglar den 
gotländska naturen 

KONCEPT

HARMONI
Fasader som harmonierar med omkringliggande natur och   
bebyggelse

PRAKTISKT
Lättskötta och väderbeständiga material 

Träpanel för fasadenZink för husets tak Sedum för förrådets eller 
gäststugans tak





GESTALTNINGSFÖRSLAG

BYGGLOV
Tomterna säljs med ett lagakraftvunnet bygglov för en tvåplansvilla med carport. Önskar 
du bygga ett annat hus kan du naturligtvis göra det. Vi samarbetar med Fiskarheden-  
villan som har många prisvärda hus till salu. Vill du sedan göra anpassningar av huset 
eller få hjälp med att bygga det finns både vi och Fiskarhedenvillan här för dig.

KONCEPT OCH UTFORMNING
Om du vill ha ett hus som harmonierar med naturen och den övriga bebyggelsen i områ-
det, med den klassiska fiskestugan som främsta inspiration, rekommenderar vi fasad av 
trä som färgas i järnvitriol för att få till den vackra, gråbruna tonen som känns så typisk 
gotländsk. Taket kan beläggas med falsad zink, som kombineras med aluminiumklädda 
träfönster och altandörrar. Samtliga material är väldigt slittåliga och ger ett nästintill 
underhållsfritt hus.

UTEPLATSER
På en plats som Kronhaga Strand vill du kunna njuta av solen och havsutsikten sam-
tidigt som du skyddar dig från vinden. Vi hjälper dig gärna att planera och utforma 
genomtänkta uteplatser och terrasser eller varför inte en liten innergård som får sitt 
eget mikroklimat för odling och umgänge.



INSPIRATION



KÖK



ALLRUM



ÖVERVÅNING



UTEPLATS


