Mellan sjöarna – nära centrum
Välkommen till Brf Victor X på Lilla Vallen
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En naturskön plats mitt i Växjö
Mellan Växjösjön och Södra Bergundasjön hittar du nya
bostadsrättsföreningen Victor X. Här bor du med naturen
inpå knuten, nära till lummiga promenadstråk, det vackra
naturreservatet Bokhultet och Lilla Vallens mysiga koloniområde. Med flera av Växjös badplatser i närheten är det
aldrig långt till ett dopp.

Nära till allt
En kort cykeltur från Lilla Vallen finns Växjö centrum med
shopping, restauranger och kaféer. I närheten finns också
för- och grundskolor, Linnéuniversitetet, matbutiker och
vårdcentral.

Där ute möter inne
Att bo på Lilla Vallen ska kännas enkelt – här samlar
du energi för det viktiga i livet. Det gröna i fasaden tar
naturen med sig in. Omgivningarna gör sig påminda även
inomhus där de stora fönstren släpper in naturen utanför.
På baksidan möter du föreningens trädgård i soligt västerläge. Ro och harmoni präglar hemmets färger och material.

Plan 2

De tio bostadsrätterna består av två plan med
öppna ytor och ljusa rum. Materialen är valda
med omsorg, med kök från Marbodal, vitvaror från
Cylinda och tidlöst kakel och klinker i badrummen.
Smart och praktisk planlösning med tre rum i olika
storlekar på övervåningen. Uteplats i västerläge.
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Inga tillval är möjliga, men arkitektens val ger dig
högsta standard och en tidlös design.
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En altan för mysiga sommarkvällar och en
lättskött trädgård som ger tid över för annat.
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Allt du behöver på två plan
Nedervåningen med sina öppna och ljusa ytor bjuder in till social samvaro,
men även till rofyllda hemmakvällar. Från vardagsrummet når du enkelt den
mysiga uteplatsen med plats för sommarens uteliv.
En trappa upp möts du av ett allrum med plats för tv eller häng. På övervåningen sover du gott i något av sovrummen och för dig som jobbar hemma
ibland kanske ett av rummen blir ett arbetsrum.
Till varje bostad hör ett förråd. Du har också två egna parkeringsplatser, med
eluttag som kan uppgraderas till laddbox för elbil, i nära anslutning till entrén.
Det finns även gott om gästparkeringar.
Här finns allt du behöver på två plan. Ett bekvämt hem som ger dig tid över
till annat.

Ro och harmoni präglar hemmets
färger och material

Kontakta oss så berättar vi mer
Försäljningen av Brf Victor X tio bostadsrätter är igång och redan nu kan du anmäla ditt intresse.
Vill du veta mer om bostaden och området är du varmt välkommen att höra av dig till oss på
Fastighetsmäklare Bergstrand.

Från hösten 2022

Höst 2022/vår 2023

Intresseanmälan

Förhandsavtal

Kontakta din bank så att du
har ett lånelöfte och kontakta
oss på Mäklare Bergstrand.
Lägenheterna säljs till fast
pris och först till kvarn gäller.

När du bestämt dig för din
bostad skriver vi ett förhandsavtal och du betalar
in 35 000 kronor i förhandsavgift. Avtalet är juridiskt
bindande och kan inte
överlåtas till någon annan.

Sommaren 2023

Vi värderar
kostnadsfritt din
nuvarande bostad och
hjälper dig naturligtvis
att sälja den.

3:e–4:e kvartalet 2023

4:e kvartalet 2023

Upplåtelseavtal

Besiktning

Klart för inflyttning

Några månader innan
inflyttning skrivs upplåtelseavtalet. En handpenning
på 10 procent betalas in.
Förhandsavgiften på 35 000
kronor räknas av.

Innan du flyttar in genomförs en slutbesiktning.
Där görs en bedömning om
byggnationen är riktigt utförd.

Nu gör du en slutbetalning
och därefter får du nycklarna
till ditt nya hem!

Vi älskar
Lilla Vallen!
Det är vi som bygger

Det är vi som säljer

Borohus startades 1928 och är en av Sveriges
äldsta hustillverkare. All tillverkning sker i Mjöbäck,
ett litet samhälle mellan Borås och Falkenberg,
där trähustraditionen levt och erfarenheter samlats
i århundraden.

En fristående, engagerad och personlig mäklare.
Vi kan marknaden, vi jobbar hårt och vi älskar
nöjda kunder.

borohus.se

0470–132 80
kontoret@maklare-berstrand.se
maklare-bergstrand.se
Norrgatan 13, 352 31 Växjö

