VILL DU OCKSÅ
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Sjönära, naturnära och centralt boende – nu släpper vi
fem villatomter på Viksta by i Lövenstrand, kommunens
senaste bostadsområde.
Efterfrågan på villatomter i området är stor och de flesta är
sålda. Därför gör vi om några av parhustomterna på Viksta by
till villatomter. De fem villatomterna är 700 till 964 kvm och
detaljplanen medger en- eller tvåplanshus.
På Viksta by får du närhet till fantastisk utsikt över södra Fryken,
gångavstånd till centrum och busshållplats vid infartsvägen. I höst
börjar vi dessutom bygga den nya Vikstaskolan, bara några hundra
meter nära Viksta by.
Tomterna släpps den 22 augusti klockan 10 = först till kvarn.

MÅNGA MÖJLIGHETER

Fryksta med badplats, kiosk, café och bed I Frykstabacken finns tre nedfarter,
& breakfast är populära utflykstmål.

konstsnö och proffsig skidskola.

Det fins många promenad- och

På Frykstahöjden finns motionsspår,

naturstigar i området. På sommaren

utegym, discgolf, dusch- och fika-

träffar du här våra välbesökta djur.

möjligheter och hejdundrande utsikt.

Många Kilsbor utnjyttjar det perfekta pendlingsläget. Från Kils station avgår tåg
och buss. Till Karlstad tar det 15 minuter och till Stockolm, Göteborg och Oslo 3
timmar. Karlstad Airport, med affärs- och charteravgångar, ligger 8 km nära.

SJÖNÄRA, NATURN

RUNNEVÅL
SKOMMITA

• slutsålt

• två lediga villatomter

RNÄRA & CENTRALT

TALLÅSEN
• en ledig villatomt

VIKSTA BY
• fem lediga villatomter
• samt parhus

VILLATOMTER PÅ VIKSTA BY
VIKSTA BY

I planskissen ser du tomternas placering. *Tomtstorlekar och
placering är preliminära fram tills Lantmäteriet gjort sin reglering.
Tomtnummer

Prel storlek*

Pris**

17

964 kvm

550 000 kr

18

943 kvm

500 000 kr

19

947 kvm

500 000 kr

20

700 kvm

475 000 kr

21

700 kvm

475 000 kr

** Tomt, avstyckning, anslutning till vatten och avlopp, grundundersökning och utsättning av hus ingår.

SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR
•

tomtstorlekar och gränser är preliminära och ska regleras av
lantmäteriet (beställt)

•

köpekontrakt kan preliminärt tecknas från augusti
(handpenning på 10 % betalas samtidigt)

•

slutbetalning sker preliminärt i oktober-november

•

byggloven hanteras preliminärt i november-december (bygglov
kan lämnas in när du fått köpekontrakt)

•

byggnation kan påbörjas när avstyckningen är färdig och efter
att du fått startbesked för ditt bygglov

•

tomterna släpps den 22 augusti klockan 10, via länk på
kil.se/vikstaby (det är först till kvarn som gäller)

JAG SVARAR PÅ DINA FRÅGOR
Emma Brunzell
emma.brunzell@kil.se
0554-191 37

Varmt välkommen till Kil, Lövenstrand och Viksta by!

Sjönära, naturnära och centralt – nu släpper vi ytterligare fem villatomter.
Efterfrågan på villatomter i Lövenstrand är stor och de flesta är sålda. Därför gör vi om några av parhustomterna på Viksta by till villatomter. Först till
kvarn från 22 augusti klockan 10.00.

LÄS MER OCH BOKA PÅ KIL.SE/VIKSTABY

