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Välj ALLTID oss, 
Du kan bara vinna!

Nol - Nyproduktion: 3 st villor
Nybyggnation av smakfulla sluttningsvillor i modern funkisstil och fascinerande arkitektur. 
Samtliga hus kommer att ha en öppen planlösning, stora fönsterpartier, inbyggt garage 

samt rymlig altan i söderläge. Varje hus för sig är optimalt anpassad efter tomtens 
placering. Boarea från: 134 – 156 kvm. Tomt från: 640 – 1 000 kvm.

Pris från: 2 590 000 kr - 2 985 000 kr acceptpris

Bohus-bostadsrätt
Mycket fräsch lägenhet i bra område. 
Smakfullt renoverat kök -07. Helkaklat badrum 
-06. Boarea 53 kvm om två rum och kök.
Avgift: 3 444 kr/månad.
Pris: 398 000 som utgångspris

Såld på 7 dagar!

Såld

Bohus-bostadsrätt
Trivsam gavellägenhet högst upp i huset 
i populärt område i södra Bohus. Härlig 
balkong med västerläge med fantastisk utsikt.  
Förening med god ekonomi. 
Boarea 81 kvm om tre rum och kök. 
Avgift: 3 389 kr/månad. 
Pris: 645 000 kr som utgångspris

Kungälv-bostadsrätt
Välplanerat och ljust radhus i välskött 
bostadsrättsförening. Bostaden disponeras 
över två plan med härlig uteplats i första 
plan o stor luftig balkong på andra plan. 
Boarea 101 kvm om fyra rum och kök. 
Avgift: 4 833 kr/månad.
Pris: 1 500 000 kr som utgångspris

Lite att tänka på inför din 
bostadsförsäljning och val av mäklare.

 - Din bostad syns på Hemnet.se och därmed når du 
  i stort sett alla som aktivt letar efter en ny bostad. 

 - Öppen och enkel budgivningen ger trygghet för 
  alla inblandade.

 - Vem kan mest om just din bostad? Fundera på 
  det och bestäm själv om du kan tänka dig att 
  vara mer aktiv i säljprocessen.

Therese Krafft
Registrerad fastighetsmäklare
031-762 85 23

Marie Nord
Registrerad fastighetsmäklare
031-760 50 15

Väljer du oss så hjälper vi dig till en trygg affär för ett 

fast mäklararvode 
på 5000 kr!

Surte-bostadsrätt
Renoverad och välplanerad lägenhet centralt 
i Surte Centrum. Billigt boende med låg 
avgift. Nära till buss och affärer. 
Bra kommunikationer med Göteborg.
Boarea 74 kvm om tre rum och kök. 
Avgift: 2379 kr/månad.
Pris: 695 000 kr som utgångspris


