12 VILLATOMTER

FÖR EGEN HUSBYGGNATION ELLER
VILLOR FRÅN SJÖTORPSHUS

Hej medlem i NSGK!
Är du intresserad av att bo precis invid golfbanan i Klinga och dess
vackra omgivningar? Nu säljer Conlega 12 st villatomter i det nya
området Klinga Park.
Tomtstorlekarna varierar mellan 837–1208 kvm men oavsett vilken du
väljer finns gott om plats för ditt drömhus, samvaro, lek och småskalig
odling. Inom ramen för Klinga Parks bestämmelser är du välkommen att
uppföra det hus du själv önskar. Du kan även välja någon av de två villor
– Villa Klinga och Villa Sjöbacka, som Conlegas samarbetspartner
SjötorpsHus erbjuder speciellt för området.
När du köper en tomt av Conlega I Klinga Park ingår alltid anslutningar för
VA, el samt fiber i köpet med levereras vid tomtgräns.

Är en villa för stort?

Är du intresserad av att
bo i Klinga Park?
Kontakta ansvariga mäklare:
Johan Ahlén
Tel. 0703-32 33 02
johan.ahlen@lansfast.se
Jerry Pettersson
Tel. 0739-99 20 30
jerry.pettersson@lansfast.se
Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling
Hospitalsgatan 3 ,
Koppargatan 17, Norrköping
Tel: 011-23 70 00

Välkommen att stifta bekantskap med Conlegas 10 st kedjehus som byggs
i områdets mitt, på kullens topp. Väl tilltagna terrasser som tronar över
carport och förråd länkar dem samman. Här finner du en trivsam plats för
dig och din familj. Tomtarea 296–485 kvm, boarea 118 kvm fördelat på 5 rok.
Området i Klinga har redan börjat ta form med infrastruktur och gemensamma ytor. Gatorna har asfalteras och en lekplats håller nu på att uppföras.

Specialerbjudande t.o.m 30 juni

Är du medlem NSGK* bjuder vi på ett års familjemedlemskap i golfklubben
när du tecknar dig för en villatomt eller kedjehus. Vid tecknande av villatomt
ingår dessutom en sprillans ny golfbil!
Detta kan bli din bästa vinst vid golfbanan någonsin!
Vänliga hälsningar
Rickard Myhrberg, Conlega
rickard.myhrberg@conlega.se
0723-11 80 90
www.conlega.se
*gäller för de som som har
medlemskap 2019/2020

