
STENUDDEN
PANORAMA

MIDT I HJERTET AV VÄRMLAND OG DALSLANDS KANAL



Hyttene i Stenudden Panorama ligger midt i hjertet av et av 
Skandinavias flotteste fritidsområder. Värmland og Dalsland er fortsatt 
en uoppdaget perle for svært mange. Stenudden Panorama åpner 
dørene til et fritidsparadis som nærmest er ubegrenset.
 
Den korte avstanden fra Norge og Oslo er en attraksjon i seg selv. 
Hyttene ligger i idyllisk skogsterreng med umiddelbar nærhet til 
Dalslands Kanal – 26 mil med kanalisert vannvei, idylliske sjøer, elver og 
tettsteder på rekke og rad. Og ikke minst tilgang til hele verden via båt.

Dalslands Kanal ender i Europas nest største innsjø – Vänern. Dette 
innlandshavet har 23.000 øyer og fører via sluser i Vänersborg til Göta 
Kanal, Göteborg og havet. Nord i Vänern ligger den koselige byen 
Karlstad med massevis av attraksjoner. Alt dette og mye mer kan enkelt 
nås fra egen brygge i Stenudden Panorama.

Et pågående svensk-norsk samarbeid utreder for tiden muligheten 
for gjenåpning av Otteidkanalen, noe som vil knytte Dalslands Kanal 
sammen med Haldenkanalen. Stenudden Panorama ligger kun få 
minutter med båt fra Otteidkanalen. 
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TEKNISK DATA:

Antall soverom:  2
BRA:    92,5 m2

BTA:    66,5 m2

Hems:   41,2 m2

Lengde:   11,7 m
Bredde:   6,9 m
Mønehøyde:   5,0 m
BYA:    77,7 m2

Grunnflate:   64,2 m2

SOLHEIM B
Solheim er vår mest populære modell. 
Solheim finnes i tre forskjellige størrelser 
og dette er den mellomste. Med moderne 
eksteriør god takhøyde og store vindusflater 
gir stuen i denne modellen deg den gode 
hyttefølelsen og følelsen av naturen tett på. 
To gode soverom og et flott kjøkken er plas-
sert i hver sin fløy. Planløsningen inneholder 
to boder som etter behov kan oppgraderes 
til WC, sauna eller vaskerom. Adkomsten 
er lagt til hyttas bakside, og her er det også 
en romslig utebod. På loftet er det to dis-
ponible/soverom, og en loftsstue med et 
galleri mot stua og utsikten.

Les mer her:
https://saltdalshytta.no/solheim-b



TEKNISK DATA:

Antall soverom:  3
BRA:  68,9 m2

Lengde:  10,5 m
Bredde:  6,9 m
Mønehøyde:  5,0 m
BYA:  77,7 m2

SMART 2D
Den populære Smart-serien består av 
fleksible og arealeffektive hytter med 
smarte løsninger som gir dere den gode 
hyttefølelsen. Smart hytta er utstyrt med 
stort loft i hele hyttas lengde som kan 
utnyttes til soverom eller loftstue der barna 
kan koble av etter en lang dag ute. Hyttene 
har i utgangspunktet en moderne fasade, 
men kan også leveres i mer tradisjonell stil 
med sprossevinduer.

https://saltdalshytta.no/hytter/ferdighytter/
smart/smart-6-ark



TEKNISK DATA:

Antall soverom:  3
Oppv. BRA hovedplan:  53,2 m2

Hemsareal: 11,7 m2

Mønehøyde: 5,0 m
Lengde: 10,5 m

ÅSEBU
For deg som vil ha en moderne og kompakt 
familiehytte er Aasebu et perfekt valg. Den 
er i slekt med Johannesbu, men er en drøy 
meter bredere. Dette gir plass til et ekstra 
soverom på hovedplanet, og skaper ekstra 
takhøyde på hemsen. Fronten domineres av 
høye vinduer som strekker seg helt opp til 
skråtaket og gir det 28 kvadratmeter store 
oppholdsrommet lys og volum. Her er kjøk-
kenet trukket ut i en nisje som skaper enda 
mer plass, og som også gir fasaden ekstra 
karakter.



Tre fritidshus levert av norske Saltdalsdhytta er allerede oppført. 
Ytterligere ti tomter er byggeklare. Utbygger er PROvector Media i 
Årjäng.

Tomtene er store – 1.300-1.600 kvadratmeter - og i umiddelbar nærhet til 
vannet, som er en del av fantastiske Dalslands Kanal.

Egen båtplass gir uante muligheter for store opplevelser på den 26 mil 
lange kanalen som strekker seg fra Östervallskog i nord til Håverud, 
Köpmannebro og Vänern i syd. På strekningen er det 26 sluser og et utall 
idylliske plasser. Innlandshavet Vänern har 23.000 øyer. Fra Vänern ligger 
vannveien åpen via Göta Kanal til havet.

Hyttene er utrustet med den seneste teknikken og naturligvis bredbånd.

Mulighet for et kompletterende tilbygg på inntil 40 kvadratmeter.

Velforening vil bli etablert for eiendommene.

Detaljplan er tilgjengelig på nettsiden grenseland.eu.

Hyttemodellen Solheim B selges nøkkelferdig.
Pris 5.250.000 SEK.

Hyttemodellen Aurora Smart (modell 516) selges nøkkelferdig.
Pris 3.900.000 SEK.
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Følg E18 til riksgrensen – snaut ti mil fra Oslo. Kjør fem 

minutter forbi Töcksfors Shoppingcenter og ta av mot 

Holmedal. Ved Holmedal kirke – ta av til høyre mot 

Uppsal. Følg skilter «Saltdalshytta» 7 km sørover mot Hän.
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NY HYTTE I VAKRE 
LENNARTSFORS?

Et fantastisk vestvendt område ved Stora Lee i Lennartsfors er straks 
klart for utbygging. Flottere hyttetomter kan man knapt finne. 
PROvector Media AB, som står bak Stenudden Paorama, er utbygger 
også i Lennartsfors.

Området i Lennartsfors er på 71.000 kvadratmeter og blir klart for 
utbygging i løpet av 2023. I første omgang er 25 hyttetomter regulert. 
Ytterligere femten tomter planlegges. Allerede nå er det mulig å 
melde sin interesse.

Lennartsfors er en nylig gjenoppdaget perle i Värmland. Det tidligere 
industritettstedet lå lenge nede, men ikke minst nordmenn oppdaget 
perlen, og de siste årene har Lennartsfors utviklet seg i rekordfart til 
å bli en stor attraksjon. Her er idylliske sluser, koselige kafeer og en 
vakker natur. Alt som en del av Dalslands Kanal.

Sveriges store skikonge fra 1980-90-tallet – Thomas Wassberg – er fra 
Lennartsfors. I skogene rundt barndomshjemmet la han grunnlaget 
for sin eventyrlige karriere. Fra Lennartsfors er det bare få kilometer 
i luftlinje til Aremark i Norge, men bilvei går via E18 eller sørfra 
gjennom Dalsland. 
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Utbygger:
PROvector Media AB

i samarbeid med 

Kontaktpersoner:
Sten Kilander

+46 705 33 55 37
sten.kilander@gmail.com

Patrik Andersson
0046 573 71 15 10

patrik.arjang@svenskfast.se

PROvector Media

PROvector Media


