
K V A L I T E T S H U S B Å T A R  T I L L V E R K A D E  I  S V E R I G E
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HB 156 B Husbåt Seaside (3x8m)
15 kvm boyta, 6 bäddar, 22 kvm däckyta





Marknaden för fridluft & båtliv har de senaste åren ökat markant I Sverige och om man ser till 
framtiden så lär det inte bli mindre bokningar på våra svenska fritids- och båtanläggningar. På 
grund av pandemin har folk upptäckt att man inte behöver åka utomlands för att få en bra 
semester. Konceptet med husbåtsuthyrning är helt nytt för den Svenska marknaden och lär bli en 
mycket bra affär för en franchisetagare & operatör av en Villa Marin Husbåtsuthyrning. 
Vi säljer även våra husbåtar till privatpersoner och företag utan franchaise.

MARKNADEN

Villa Marin Houseboats är ett koncernbolag under Silvercity Holding AB övriga koncernbolag 
är bla VM Stenhus AB [www.villamaria.se] Silverstad Arkitektbyrå AB [www.silverstad.com] 
bolagens ledning har över 4 decenniers erfarenhet inom projektering, arkitektur och 
husbyggnation med flertal pågående projekt i Sverige såsom www.husmedtomt.se 

OM OSS



I FÖREN AV BÅTEN FINNS STYRHYTTEN KOMBINERAD MED ETT VÄLUTRUSTAT KÖK ALLRUM MED UPPFÄLLBARA SÄNGAR OMVANDLAS SNABBT TILL SÄLLSKAPSYTA



Det startade med att Silvercity Holding AB skulle bygga en båtmarina till ett av sina projekt där 
kund ville ha båtuthyrning såsom kanoter, småbåtar etc, en av våra anställda med lång erfaren-
het inom marina och båtbyggnation kom upp med iden om husbåtsuthyrning, en omfattande 
marknadsundersökning genomfördes vilket resulterade till att Villa Marin Houseboats bildades

HUR STARTADE DET?

Husbåtstillverkning utförs generellt i dag i länder såsom Polen, Nederländerna mm, när vi skulle 
inhandla husbåtar till vårt båtmarina projekt upptäckte vi att det var mycket lång väntetid och 
hög prisbild på husbåtarna. Med vår långa erfarenhet inom byggnation började vi projektera 
ett par olika modeller med materialval och arbetskraft från Sverige vilket ändade ut med en 
totalkostnad på betydligt mindre än vad de importerade husbåtarna skulle kosta, och framförallt 
kan vi nu få fram husbåtar i den tillverknings / leveranstakt vi och vår kunder har behov av. 

HUSBÅTSTILLVERKNINGEN



Längd     8000 mm
Bred     3000 mm
Tillåtet antal passagerare            6 st



Vi beslutade att starta Villa Marin Husbåtsuthyrning som ett Franchisebolag där man som 
Franchisetagare kan få hjälp med ett komplett businesskoncept, från att hitta ett bra operations-
område, projektkalkyl,  bygga eventuell marina, utbildning av personal, franchisemanualer, 
dokument, kundkontakter, gemensamma reklamkampanjer mm, samt all support från huvudbola-
get / Franchisegivaren vilket vi inom Silvercity Holding AB Koncern har många års erfarenhet 
av, tillsammans innebär det trygghet och framgång för en Franchisetagare av en 
Villa Marin Båtuthyrnings Franchise. Vi säljer även våra husbåtar till privatpersoner och företag 
utan franchaise.

VARFÖR FRANCHISE?

• 2 sovrum med dubbelsängar, skåpsektioner, skjutdörrar.
• 2 uppfällbara enkelsängar som med enkelt handgrepp förvandlas till en soffa med bord.
• Toalett med dusch, gas driven varmvattenberedare, Porti Potti toalett med 19 liters kemisk    
   toalettank. Förberett för spoltoalett med 200 liter septiktank.
• Utvändig däckdusch.
• Ikea kök “Bodebyn” komplett med gasolspis och ugn, 12 v spisfläkt, gaskylskåp, zink  
   och köks blandare.
• Utvändigt / Sol däck: Hörnsoffa med förvaring, bord, 400 liter vattentank, Eberspächer  
   diesel värmare, 25 liters dieseltank.
• Utvändigt / övre däck: Soffa med förvaring, 4 st 110 amp batterier med laddare, 2 st 
   gasoltankar.
• 2 styck utvändiga stegar till soldäck, stainless steel reling med stål vajrar.
• 12 volt elsystem / säkringcentral med 12 st Led lampor/belysning, lanternor mm.
• Ventilations kanaler med 4 st justerbara ventiler för Eberspäche värmaren.
• Mercury 4-Stroke 30 hp med reglage, hydraulisk styrning och 50 liters bensintank.
• GPS, VHF Radio, Backkamrer / LCD, Instrument för bensin, volt mm.

STANDARDUTRUSTNING
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info@silvercityholding.org+46(0)13–12 88 88  Skogsgatan 93, 587 23 LinköpingSILVERCITY HOLDING AB

Läs mer på hemsidan: www.vmhouseboats.se 


