






På Kanikenäsholmen växer 
en helt ny stadsdel fram. I 
det historiska varvsområdet 
vid porten till Karlstad från 
Vänern byggs lägenheter i en 
unik miljö där land möter sjö. 





Kanikenäsholmen var tidigare platsen 
för Karlstads gamla hamn sedan slipen 
anlades 1912. Förädlingen av området 
är ett nytt kapitel i Karlstads historia. Här 
skapas en unik livsmiljö där man lever och 
bor direkt vid Vänern och har gångavstånd 
till centrum. 

Hela området är planerat för att väl integ-
rera i miljön med närheten till natur och 
omgivning såväl som mer avskilda områden 
där man som boende kan umgås och leva.  
När det nu byggs både hyresrätter och  
bostadsrätter kommer arvet från området  
att leva kvar med de äldre husen integrerade  
i nya Kanikenäsholmen.

Friluftsområden och strövstråk finns i  
närheten och ständigt närvarande är  
det marina i form av de historiska varvs-
byggnaderna, pirerna och småbåtshamnen. 
Här kommer det finnas sjöbodar och 
däckade kajer där man kan sola eller 
umgås varma sommardagar. 

Bostadsrättsföreningen på Kanikenäs-
holmen kommer även ha tillgång till två 
små hus på Stora Gudholmen som passar 
perfekt för en dagsutflykt med picnick och 
bad. 



St. Gudholmen

Centralstation



Kanikenäsholmen erbjuder fina promenadstråk 
året om.





Boende i marin närmiljö med gångavstånd till centrum 
och fina promenadstråk i området. Några minuters 
båtresa från Kanikenäsholmen ligger Stora Gudholmen 
där bostadsrättsföreningen har två små hus till sitt 
förfogande.





Kanikenäsholmen skapas 
med stort fokus på att 
byggnader och mark utvecklas 
i stark symbios. Materialen 
åldras med värdighet 
och kommer erbjuda en 
upplevelserik livsmiljö såväl 
exteriört som interiört. 



Vid skapandet av det nya bostadsområdet 
har fokus varit att integrera och förädla 
istället för att förändra känslan som idag 
finns på Kanikenäsholmen. Byggnadernas 
arkitektur genomsyras av långsiktighet och 
hållbarhet där stor vikt lagts på materialval, 
såväl exteriört som interiört. 

Husen, som blir två av de högre i Karlstad,  
kommer att utgöra porten till Karlstad från 
Vänern. Förutom de högre husen kommer 
även ett mindre antal townhouse att 
byggas där man förenar det egna radhuset 
med närheten till det sociala liv som 
Kanikenäsholmen kommer erbjuda. 

Stor hänsyn har tagits till naturen så att 
man har en direkt kontakt med både de 
mjuka och hårda materialen. Sten och stål 
blandas med trä och vegetation, allt för att 
stärka kontrasterna och höja karaktären för 
byggnaderna.

På de gemensamma ytorna bevaras så 
mycket som möjligt av de ursprungliga 
detaljerna samtidigt som man adderar nya 
spännade lösningar och utemiljöer.

Bilden är en idéskiss.



Radar arkitektur & planering 
- skapar bostadsmiljöer för 
människor att trivas i



Radar arkitektur & planering AB i Göteborg 
har arbetat med Magnolia Bostad sedan 
2013 i ett flertal projekt. 

När Radar arkitektur & planering fick  
uppdraget att rita området på Kanikenäs-
holmen såg de direkt förutsättningarna att 
skapa en plats där människor verkligen 
kan trivas och känna sig hemma. En av de 
faktorer som de tog störst hänsyn till är den 
direkta närheten till naturen och de olika 
elementen.

”På Kanikenäsholmen ville vi inte skapa 
ytterligare ett område i mängden av vita 
putsprojekt utan skapa något som känns 
hållbart under en lång tid framåt” säger 
arkitekt Ulrik Neuendorf.

”Här ska man kunna känna närheten till 
vattnet men även naturen i olika skalor. 
Från känslan av berg på höjden bakom 
området till stenläggningar runt de  
nybyggda husen”, säger landskapsarkitekten 
Monika Levan som tillsammans med Ulrik 
Neuendorf är ansvarig för projektet.

Med kärnvärdena Arkitektur, Planering, 
Landskap och Etnologi arbetar de 
väldigt integrerat mellan bland annat 
landskapsarkitekt och arkitekt. Detta 
skapar spännande områden och 
byggnader som väl harmonierar med 
omgivningen samtidigt som det har ett 
stort fokus på det vardagliga livet. Med 
samsynen mellan omgivningen, hur 

man skapar en angränsande omgivning 
och hur man integrerar byggnader i 
miljön, har Radar arkitektur & planering 
skapat många uppskattade bostads- och 
stadsutvecklingsprojekt.

Inspirationen till området kommer till stor 
del från platsens historiska användning 
där de material man arbetade med var 
huvudsakligen hållbara och rustika såsom 
metall och sten, något som går igen i så väl 
byggnad som mark.

”I valet av volymer och material har vi 
lagt stor vikt vid de olika skalorna och 
kontrasterna för att ge ett så karaktäristiskt 
intryck som möjligt. Från håll kommer de 
större partierna i betong kännas varma och 
harmoniska, och på nära håll kommer man 
mötas av varmare material som träpaneler 
och vertikal växtlighet”, säger Ulrik.

Lägenheterna är disponerade för att 
verkligen kunna maximera ytorna och skapa 
de bästa förutsättningar för ett såväl socialt 
som privat livsrum. Ytorna är utnyttjade 
för att levnadsutrymmen, förvaring och 
balkonger/uteplatser ska harmoniera väl.

”Vi har sett de generösa uteplatserna 
och balkongerna som en förlängning av 
vardagsrummen så att de blir till ett extra 
rum som man använder istället för ”bara” 
en balkong”, säger Ulrik. På så sätt blir 
kopplingen mellan in- och utsida tydligare 
och bostaden upplevs betydligt rymligare.

Ulrik Neuendorf
Arkitekt SAR/MSA
Delägare och ansvarig för kontorets arkitektgrupp.  
Ulrik har bland annat arbetat med bostäder, utbildnings- 
lokaler, kontor och stadsutvecklingsprojekt sedan 2000 
för såväl privata som offentliga beställare.

Monika Levan
Landskapsarkitekt LARS/MSA
Delägare och ansvarig för kontorets landskapsarkitekt-
grupp. Monika har sedan 1999 bland annat erfarenheter  
från stadsutvecklings- och bostadsprojekt med fokus på 
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Om Radar arkitektur & planering AB
Arbetar bland annat med stads- och bostads-
utvecklingsprojekt i Karlstad, Helsingborg och 
Göteborg. I Göteborg är kontoret en del av satsningen 
inför stadens 400-årsjubileum 2021 då ett nytt hotell 
och nya bostäder ska stå färdiga i Frihamnen. Är idag 
23 anställda.
 





Yteffektiva lägenheter med genomtänkt förvaring och 
smarta väldisponerade levnadsytor.



Byggnader och lägenheter på Kanikenäs-
holmen är skapade för ett långsiktigt och 
kvalitativt användande. Alla lägenheter 
har ritats för att få ut det mesta av varje 
kvadratmeter. Detta genom väl genomtänkt 
förvaring och smarta väldisponerade 
levnadsytor. De generösa uteplatserna och 
balkongerna blir en förlängning av rummet 
där man lever och umgås. 

Bostadsrättslägenheterna i kvarteret Varvet 
tillgodoser ett brett spann av boende och 
finns från 2 till 4 rum och kök samt ett fåtal 
townhouse som säljs i etapp 2.

Noga utvalda produkter och material  
bidrar till en attraktiv helhet. Resultatet är 
en behaglig och genomtänkt boendemiljö 
som harmonierar med omgivningarna.  

Inredningen i Kanikenäsholmen utgår 
från husets moderna arkitektur. Här 
hittar du nyproduktionens alla fördelar 
– bekvämt, lättskött, gediget och 
förpackat i ett modernt och genomtänkt 
inredningskoncept. 

Vill du sätta en egen prägel på lägen-
heten så har vi även handplockat några 
få omsorgsfullt utvalda tillval, som väl 
kompletterar standardinredningen.

92 bostadsrättslägenheter  
i kvarteret Varvet



De ljusa badrummen 
har alla vackert 
grå golvklinker. 
Kommoder med 
praktiska utdragbara 
lådor, spegel med 
integrerad belysning, 
tvättutrustning samt 
handdukstork.

Köksinredningen är av hög kvalitet och 
modern standard. Stänkskydd av kakel, 
integrerade vitvaror, inbyggnadsugn och 
induktionshäll.

Lägenheterna har 
2-stavs ekparkett.

Fönsterbänk av 
grå natursten.

Väl tilltagna 
uteplatser/balkonger.

Dubbla badrum i de 
största lägenheterna.
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I alla lägenheter har material 
och inredning noga valts ut för 
att vara både funktionella och 
harmonisera med de externa 
materialen. 









Karta över området 
samt ritningar på några 
typlägenheter i kvarteret 
Varvet

Karta över området med såväl hyresrätter (ofärgade) 
som bostadsrätter (blå). Hus C & D (townhouse), säljs  
i etapp 2. 
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Lägenhets- 
beskrivning

Allmänt
Tamburdörr
Golv
Golv del av hall
Socklar
Dörrfoder
Fönsterbänk
Innerdörrar
Väggar
Innertak
Garderober

Kök
Kökssnickerier
Bänkskiva och diskho
Kökskakel
Vitvaror 

Fläkt

Badrum
Golv wc, wc/dusch
Väggar wc, wc/dusch
Badrumsporslin
Spegel
Dusch
Vitvaror bad 

Övrigt bad

Säkerhetsdörr med titthål
Ekparkett 2-stav, mattlackad
Grå klinker 30x30 cm
Vita
Vita
Natursten
Släta, vita
Målade, vita
Målat. I badrum målat undertak.
Släta, vita

Släta målade luckor
Bänkskiva i laminat, underlimmad ho
Vitt, matt kakel 30x60 cm i stående sättning
Integrerade vitvaror samt induktionshäll, inbyggnadsugn och 
diskmaskin*
Underbyggd i överskåp

Grå klinker 15x15 cm
Vitt kakel 20x40 cm i halvförband
Tvättställ med kommod
Spegel med integrerad belysning ovan tvättställ
Duschväggar i glas
Tvättmaskin och torktumlare alternativt kombinerad tvättmaskin  
& torktumlare**.
Handdukstork. Arbetsbänk i laminat samt förvaringsskåp ovan tvätt**.

* Vissa lägenhetstyper har micro som standard. 
**Standardinredningen kan skilja sig beroende på lägenhetstyp. 

Huset är under projektering varför vissa förändringar kan komma att ske. 





”Här ska man kunna känna 
närheten till vattnet men även  
naturen i olika skalor. Från  
känslan av berg på höjden  
bakom området till sten-
läggningar runt de nybyggda 
husen”

Monika Levan, landskapsarkitekt



Från varv 
till bostäder



På Kanikenäsholmen har det legat ett 
båtvarv sedan mitten av 1800-talet. Men 
det var inte förrän 1912 då man anlade 
en slip som varvet fick sin storskaliga 
kapacitet. Under de första årtiondena 
byggdes främst pråmar som skulle frakta 
varor och material till och från Göteborg.

Vid depressionen i slutet av 1920-talet 
gick varvet in i en ny fas och började 
huvudsakligen tillverka motordrivna 
fiskefartyg som såldes till hela Norden och 
Baltikum.

Under åren som gick byggdes även en rad 
båtar åt beställare i övriga Europa. Man 
började under mitten av 1930-talet att 

bygga en rad motorseglare och dessa var 
den huvudsakliga produktionen fram till 
att man 1950 gjorde en större investering 
i maskiner och en ny slip anlades i början 
av 1960-talet. I och med detta kunde man 
producera större båtar, bland annat en 
stor rad tankbåtar. När efterfrågan sedan 
vek av för tankbåtar började varvet gå 
sämre och man var tvungna att göra en rad 
nedskärningar.

Varvet la ned verksamheten i början av 
1970-talet, men än idag finns en rad 
byggnader, kranar och slipen kvar. 

Bild från 1930-talet. 
Fotograf: Dan Gunner
Källa: Värmlands Museum



Att köpa 
nyproduktion 

1. Intresseanmälan
Vi marknadsför våra bostadsprojekt i ett 
tidigt stadium, i många fall finns det bara 
en skiss. Därför kan man tidigt skicka in en 
intresseanmälan till oss. En intresse- 
anmälan är aldrig bindande för att köpa en 
bostad av Magnolia Bostad. Du försäkrar 
dig endast om att du får ta del av informa-
tion om projektet. 

2. Säljstart
När det är dags för säljstart kommer de 
som gjort en intresseanmälan att kontaktas 
och bjudas in till säljstart.

På säljstarten presenteras bostäderna, till 
exempel med försäljningsbroschyr, pris för 
varje lägenhet med månadsavgifter, plan-
lösningar med mera. På plats finns ansvarig 
fastighetsmäklare och representanter från 
Magnolia Bostad som kan svara på frågor 
om projektet.

Val av lägenhet 
Om du så önskar kan du redan på sälj- 
starten lämna in önskemål om lägenhets-
val. Det går också bra att endast lämna 
dina kontaktuppgifter till ansvarig fastig-
hetsmäklare, som inom några dagar kontak-
tar dig för vidare diskussion.

Vid denna tidpunkt är det också bra att ta 
kontakt med din bank och säkerställa din 
finansiering. Saknar du bankkontakt kan 
fastighetsmäklaren vara behjälplig.

Erbjudande av lägenhet
Fastighetsmäklaren kontaktar dig och 
erbjuder en lägenhet utifrån ditt val. Skul-
le inte önskad lägenhet vara ledig får ni 
tillsammans se om det finns någon annan 
lägenhet som kan passa.

Om du tackar ja till en lägenhet bokas en tid 
in för tecknande av bokningsavtal. Tackar 
du nej till erbjudandet kan du ställa dig på 
reservplats. Har du tackat ja till ett lägen-
hetserbjudande kommer inte reservplats att 
kunna erbjudas för annan lägenhet. 

3. Bokningsavtal
När du har tackat ja till ditt lägenhetsval  
bokas en tid för att teckna ett boknings- 
avtal. Inom 5 bankdagar efter att boknings-
avtalet är tecknat ska en bokningsavgift på  
25 000 kr betalas. När avgiften, som är en 
del av bostadens köpesumma, har inkommit 
är lägenheten reserverad för dig. Avtalet är 
inte bindande utan kan sägas upp av båda 
parter. Skulle du av någon anledning inte 
vilja gå vidare med att teckna förhandsavtal 
återbetalas bokningsavgiften efter att en 
administrativ avgift på 7 000 kr har dragits 
av.

4. Förhandsavtal
Förhandsavtal är juridiskt bindande både 
för dig som köpare och för bostadsrätts-
föreningen och skrivs i ett tidigt skede i 
projektet. En intygsgiven ekonomisk kost-
nadskalkyl finns då framtagen. I avtalet kan 
det vara ett antal reservationer som måste 

Intresseanmälan Säljstart Bokningsavtal Förhandsavtal Inredningsval



vara uppfyllda innan projektet kan byggstar-
ta, till exempel att 70 procent av projektets 
lägenheter ska vara sålda. Det tas ut en 
förhandsavgift i samband med att avtalet 
skrivs. För att bostadsrättsföreningen ska få 
ta ut förhandsavgiften ska en förskottsga-
ranti vara tecknad och godkänd av Bolags-
verket.

Sälja din nuvarande bostad 
Det kan vara klokt att så snart som möjligt 
ta kontakt med en fastighetsmäklare och 
låta göra en värdering av din nuvarande 
bostad.

5. Inredningsval
Din nya bostad säljs i en standard som 
beskrivs i broschyren med tillhörande 
planlösning. Utöver grundstandarden gör 
du ett antal fria val och eventuella tillval. 
Du kommer att kontaktas för att göra dessa 
val.

6. Upplåtelseavtal
Upplåtelseavtal skrivs när den ekonomiska 
planen är klar och intygsgiven.

Avtalet är juridiskt bindande både för dig 
som köpare och för bostadsrättsföreningen. 
Avtalstecknandet brukar ske någon månad 
innan tillträdet. Först då betalar du 10 
procent (minus tidigare inbetalningar) av 
lägenhetens köpesumma till bostadsrätts-
föreningen.

7. Slutbesiktning
Innan du flyttar in görs en slutbesiktning av 
bostaden av en oberoende besiktningsman. 
Du som kund kommer att bli inbjuden 
att delta vid besiktningen av din lägenhet. 
Vid det tillfället kontrollerar vi tillsammans 
dina val och tillval. Besiktningsmannen kon-
trollerar att det byggnadstekniska är korrekt 
utfört. Eventuella anmärkningar åtgärdas 
sedan.

8. Tillträde och inflyttning
Tillträde ligger oftast någon dag innan ni 
flyttar in i er lägenhet. Vid tillträdet ska du 
ha slutbetalat lägenheten och eventuella 
tillval för att få tillträde till lägenheten. Mot 
uppvisande av kvitto på slutbetalningen 
överlämnas nycklar och bopärm till dig. 
Från och med detta tillfälle är det  
viktigt att du tecknar en hemförsäkring med 
bostadsrättstillägg.

9. Garantibesiktning
Efter två år i din bostad gör vi en garanti-
besiktning av huset och din lägenhet. Vid 
besiktningen kontrolleras och granskas 
om fel uppkommit  efter slutbesiktningen. 
Eventuella fel åtgärdas snarast möjligt.

Upplåtelseavtal Slut-
besiktning

Tillträde &
inflyttning

Garantibesiktning





Magnolia Bostad bildades 2009 med 
visionen att skapa moderna hem och 
bostadsmiljöer genom smarta funktioner 
och tilltalande arkitektur.
 
Bolaget utvecklar nya bostäder, såväl 
hyresrätter som bostadsrätter, i attraktiva 
lägen främst i Sveriges storstadsområden 
och regionstäder. Vårt arbete styrs av en 
helhetssyn där verksamheten bedrivs på 
ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling.
 
För oss är miljö- och hållbarhetsfrågor 
en självklar del av bostads affären. Att 
tänka långsiktigt i dessa frågor är en 
grundläggande förutsättning för bolagets 
tillväxt och lönsamhet.
 

Magnolia Bostad  
utvecklar hyresrätter  
och bostadsrätter 

Vi strävar alltid efter att miljöcertifiera våra 
byggnader. Alla våra projekt drivs med en 
övertygelse om att bygga för framtiden med 
gedigna material och funktioner som håller 
över tid.
 
Verksamheten är fokuserad till  attraktiva 
lägen främst i Sveriges storstadsområden 
och regionstäder. Magnolia Bostad har 
kontor i Stockholm och Helsingborg och är 
noterat på Nasdaq First North.

www.magnoliabostad.se
 

Bostadsrätter och hyresrätter i urval:
1. Lumen, Sollentuna
2. Oceanhamnen, Helsingborg  
3. Traversen 18, Sollentuna
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Antal bostadsrätter kvarteret Varvet: 92 st i första etappen. Ca 6 (townhouse) i etapp 2.
Bostadsutvecklare: Magnolia Bostad AB
Arkitekt: Radar arkitektur & planering AB
Totalentreprenör: Byggbolaget i Värmland
Beräknad inflyttning: 2018

För mer information, kontakta Ola Nybell på SkandiaMäklarna i Karlstad
ola.nybell@skandiamaklarna.se, alternativt 070-227 73 42

www.kanikenasholmen.se

Illustrationerna i denna broschyr är idébilder och 
inspirationsbilder från olika projekt. Bilderna kan 
innehålla tillval av olika slag. Avvikelse mot slutligt 
utförande kan förekomma. Materialet ska därför inte 
likställas med eller anses utgöra kontraktshandling. 
Tryckta färger kan avvika från verkligheten. 

Magnolia Bostad reserverar sig för eventuella 
ändringar och kompletteringar.





Magnolia Bostad AB
Grev Turegatan 11 A

Box 5853, 102 40 Stockholm
Telefon +46 8 470 50 80

magnoliabostad.se


