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HSB säljstartar brf Vitsippan i Tuve
- Vi har gjort bedömningen att marknaden är redo och nu startar vi
försäljningen av bostadsrätterna i Tuve. Vi hoppas att det stora intresset som
visats för brf Vitsippan innebär att lägenheterna säljs i snabbt tempo. Så snart
vi bara kan kommer vi då att sätta igång och bygga, säger Marika Ogrelius,
marknadschef på HSB Göteborg.
I den vackra gläntan i Tuve planerar HSB Göteborg att bygga 64 lägenheter i
en första etapp med bostadsrätter. Byggnation pågår redan av 51
hyreslägenheter. Här finns det allt från ytsmarta, flexibla ettor på 41
kvadratmeter till stora generösa fyror med egen takterrass på 124
kvadratmeter.
Vi bygger ett skönt och modernt bostadsområde, bara 15 minuter från
city. Vi ser att ungdomar som precis flyttat hemifrån likaväl som villasäljare
som tröttnat på gräsklippning och skrapa fönster ska attraheras av detta nya
natursköna område.
Husen byggs på en solig höjd vid Västra Tuvevägen, nära centrum. Samtliga
lägenheter får egen balkong. Dessutom får de ett eller flera stora fönster från
golv till tak för att skapa ljus, rymd och närhet till grönskan.
Allt är välplanerat för att lägenheterna ska kännas luftiga. Rofylldhet
och natur får alla uppleva, oavsett storlek på bostaden.
Intresset för brf Vitsippan har varit och är stort. I första hand erbjuds nu
lägenheter till bosparande medlemmar i HSB, sedan till medlemmar i HSB
som lämnat in intresseanmälan. Därefter släpps de bostäder som är kvar till
andra intresserade köpare.

Vi tror starkt på Tuve. Går allt enligt planerna så byggstartar vi till
nyår, vilket innebära att de första köparna kan flytta in efter sommaren 2012.
Prisexempel: På www.hsb.se/goteborg/vitsippan lägger vi löpande ut
information om försäljningsläget. Här finns också prisuppgifter samt
kontaktuppgifter till säljaren.

Prisexempel:
1 rok 40,5 kvm Insats från 980 000 kr avgift 2 672
2 rok 54 kvm Insats från 1 275 000 kr avgift 3 315
3 rok 66 kvm Insats från 1 560 000 kr avgift 3 887
4 rok 85 kvm Insats från 1 965 000 avgift 4 768

Idag, torsdag 6 maj, hålls en markvisning för befintliga intressenter klockan
17.30 – 19. Skyltar visar vägen från Västra Tuvevägen. För mer information,
besök www.hsb.se/goteborg/vitsippan

Har du pressfrågor, kontakta
Marika Ogrelius, marknadschef HSB Göteborg
Telefon: 031-85 91 82
E-post: marika.ogrelius@gbg.hsb.se

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande,
byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan
träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:
•
•
•
•

ca 650 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.
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