Hyrköp ditt
nya boende!

Hur vill du bo?
Idén är enkel och ger dig maximal frihet. Du hyr ett nybyggt småhus
av oss. Efter tre år kan du, om du vill, köpa huset med den redan
inbetalda hyran som handpenning.
Frågan är bara, vilket hus passar dig och dina behov?

Villa Vimmerby

Villa Näsby

2:a med carport
och oinredd vind

3:a eller 4:a med carport

Ett kompakt och välplanerat hus som
för tankarna till det klassiska svenska
torpet.
Entrévåningen har en rymlig hall med
möjlighet till praktisk förvaring, klassiskt kök, ett stort vardagsrum, sovrum
samt förråd. Carport finns utomhus.
Det förhöjda vägglivet ger stor golvyta med högt i tak på övervåningen.
Denna är dock oinredd och blir tillgänglig först vid köp.

Villa Vimmerby

2 rum och kök

Ett stort hus i litet format. Boarean är på
95 kvadratmeter och ger plats för olika
familjestorlekar. Mittskeppet i huset utgörs
av samvaroytor – kök och vardagsrum –
och den avskärmade men öppna entrén ger
möjlighet till en extra förvaring i nischen.
Två eller tre sovrum? Du väljer. Båda
alternativen har carport utomhus.

Villa Näsby

3 rum och kök

4 rum och kök

Hyr först –
köp om du vill!
Bostadsbrist är inget storstadsfenomen. Även på orter som Pålsboda, Östansjö
och Vretstorp kan det vara
svårt att hitta rätt boende.
Med hyrköp vill Hallbo
skapa nya alternativ som

passar många och är flexibla. Förutsatt att det finns
intresse, vilket vi nu vill
stämma av.
Du väljer det boende
som passar dig och hyr
huset/lägenheten. Efter tre

Är du intresserad av hyrköp, men någon
annanstans i Hallsbergs kommun?
Mejla till uthyrning@hallbo.se om dina
önskemål, så tar vi det med oss i vår 
fortsatta planering.

0582-68 55 60
www.hallbo.se

år kan du välja att köpa bostaden. Den hyra du betalat innan, fungerar då som
handpenning. Om inte,
så kan du lugnt välja att
fortsätta bo hos oss som
hyresgäst.

