
Korseberg, 
mycket mer än 
ett boende

Välkommen till Brf Korseberg Fjärd. 
Ett hållbart boende med närhet till 
vatten, natur och stad, precis vid 
vackra Vänerns strand, Vänersborg.

Planerad 
säljstart 
oktober
2020! 
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CA 500 m
 FRÅN HÅLLPLATS  
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10 PLATSER

FRD 1

FG +50.05

CARPORT

10 PLATSER

MILJÖ
FAST.

FRD

FRD 3

FG +50,00

GARAGE

10 PLATSER

FRD 2

CYKEL
FG +50,00

CARPORT

FG +50,50
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I Korseberg Fjärd fi nns en övernattningslägenhet att hyra för lång-
väga gäster samt en gemensamhetslokal för kalas och föreningens sam-
mankomster. Även perfekt för mindre sammankomster då man inte vill 
vara i sin lägenhet samt för föreningens styrelse att hålla sina möten.

Vi planerar för säljstart under oktober . Vid säljstarten får du all 
information om hur det kommer att gå till såsom prislistor, plan-
lösningar och hur du skickar in vilka lägenheter du är intresserad av. 
Vi kommer även bjuda in till visningstillfällen i visningslägenheten i 
Korseberg, Vänersborg som är en :a om  kvm.

Preliminärt prisspann 
Redan nu kan vi presentera ett preliminärt prisspann för resp storlek:

I månadsavgiften ingår: Värme
Övriga driftkostnader som tillkommer: Förbrukning av varm och 
kall-vatten (mäts individuellt), Förbrukning av hushållsel (mäts 
individuellt), Av Brf vald fi berleverantör (bredband, grundutbud TV, 
avgift för fast telefoni). 
Total kostnad för dessa driftskostnader ligger på mellan –  kr/
mån beroende på storlek på lägenhet och levnadsvanor.

Förtur
Det fi nns fortfarande tid att gå med i Riksbyggen Förtur! Gå in och 
läs mer på www.riksbyggen.se/fortur om du vill försäkra dej om att få 
förtur till din drömlägenhet innan lansering på öppna marknaden.

Säljstart

Storlek Insats Månadsavgift

1–2 rok 775 000–1  425 000 kr 2 400–3 000 kr/mån

3 rok                            1 750 000 –2 600 000 kr 3 850–4 300 kr/mån

4 rok                          2 300 000–2 900 000 kr 4 600–4 800 kr/mån

5 rok            3 875 000–3 995 000 kr 5 400–5 600 kr/mån

Oktober 2020.

Här bor du med badrocksavstånd 
till morgondoppet!

Hur går det till?
I säljmaterialet som skickas till dig vid säljstart fi nns det en länk till en 
digital valblankett ”Val av lägenhet” den skall du fylla i för att utnyttja 
din plats i förturskön. När vi sorterat förturskön börjar försäljningen. 
Det är bra att ta en tidig kontakt med din bank för att få en kalkyl 
och ett lånelöfte. Vi bjuder sen in till avtalsmöte i turordning. Det är 
då vi tecknar förhandsavtalet. När det är gjort betalar du ett förskott 
på   av insatsen. Resterande del av handpenningen   av insatsen 
betalas ca – månader innan infl yttning.  Infl yttning beräknas till 
våren .

Mer information kommer inom kort!

Nyfiken?
Kontakta Louise Stenbom, - 
louise.stenbom@riksbyggen.se 
För intresseanmälan och mer info läs mer här 
www.riksbyggen.se/korsebergfjard

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen du bor och arbetar i, 
med fokus på en hållbar framtid.


