
Försäljning
pågår

BRF 5-ÖRE, OXELÖSUND

Köp din lägenhet nu för möjlighet
att påverka inredningen!
Nu börjar husen i Brf 5-öre ta sin form. De flesta lägenheterna i Hus A är 
redan sålda och försäljningen i är i full gång för Hus B. Missa inte din  
chans att bo här! Vi kan erbjuda tre stycken fyror, varav två ligger högst 
upp i huset med en extra stora balkong vänd mot naturen. Den andra fyran 
ligger längst ner för den som vill komma närmare marknivå och naturen. 
Markfyran har en uteplats och en balkong. Vi har även välplanerade tvåor 
och treor kvar, alla med bra förvaring och mycket rymliga balkonger. 

Köper du din bostad innan den 31 juni har du möjlighet att påverka  
inredningen. Välj bland ett brett utbud av allt från utförande på  
köksluckor, handtag och bänkskiva till badrumsinredning och inglasning  
av din balkong. 

Läs mer om våra lediga bostäder och se alla inredningsval på
peabbostad.se/5ore

LEDIGA BOSTÄDER
• 2 RoK (13 st), 54-62 kvm 
• 3 RoK (9 st), 72-79 kvm 
• 4 RoK (3 st), 102-113 kvm

INFLYTTNING
• Hus A, Kv. 2, 2021
• Hus B, Kv. 3, 2021

Vill du komma in i en av våra lägenheter som vi håller på att bygga för att få känna av på riktigt? Härligt, du är välkommen  
att kontakta vår mäklare, Anders Wallén, så guidar han dig! Tel. 0155-28 60 40, anders.wallen@fastighetsbyran.se.



BRF 5-ÖRE, OXELÖSUND

Här växer Brf 5-öre fram!

Vill du komma in i en av våra lägenheter som vi håller på att bygga för att få känna av på riktigt? Härligt, du är välkommen  
att kontakta vår mäklare, Anders Wallén, så guidar han dig! Tel. 0155-28 60 40, anders.wallen@fastighetsbyran.se.

Njut av otroliga vyer från lägenhet A-1104

Balkong i lugnt läge, lägenhet B-1004. Tvåa med generös balkong, lägenhet B-1003, se även bild till höger.


