
SVENDBORG - Vesterrøn 31   

Et af de populære rækkehuse med beliggenhed direk-
te ud til fælles lystbådehavn og super havudsigt. Bo-
ligen er beliggende i Vesterrøn. hvor alle ejerne har 

fællesareal direkte ud til vandet, med gode bade-
muligheder, fælles lystbådehavn m.m. Her er alle
muligheder for den aktive sejler. Sag: 4883-4

Kontant/udb: /95.0001.895.000
Brutto/Netto: 10.768/9.538
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 6.324/5.883

Bolig m² 84 Grund 169

Stue/vær 1/1 Opført 1989

C

Åbent Hus
Torsdag 17/4 - kl. 13:30-14:15

TÅSINGE - Klokkervænget 3   

I smukke omgivelser og på en vej med godt na-
boskab, er denne smukt renoverede bolig højt belig-
gende, så der fra boligen, haven og den skønne ter- 

rasse, er kik over markerne med Ærø i horisonten. En
bolig, som er særdeles indbydende - et dejligt sted
for den unge familie. Sag: 3876-9

Kontant/udb: /55.0001.095.000
Brutto/Netto: 6.385/5.751
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 3.833/3.650

m² 92/55 Grund 800

Stue/vær 1/2 Opført 1952

F

Åbent Hus
Torsdag 17/4 - kl. 14:45-15:30

SVENDBORG - Pilevænget 5   

Rækkevilla med rummelig bolig, pænt moderniseret med bl.a. nyere
køkken og badeværelse. Roligt beliggende på stille blind vej i gåafstand
fra skole, indkøb, offentlig transport og sportsplads. Sag: 10006-4

Kontant/udb: /80.0001.595.000
Brutto/Netto: 8.606/7.638
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 4.857/4.533

Bolig m² 127 Grund 321

Stue/vær 1/3 Opført 1967

Åbent Hus
Fredag 18/4 - kl. 12:30-13:15

ULBØLLE - Nyvej 69   

Rummeligt vinkelbygget etplansvilla med ½ kælder beliggende på uge-
neret grund lige ved cykelsti, nær den lokale brugs og kort afstand til
skole, børnehave, lystbådehavn off. transport m.m. Sag: 6138-4

Kontant/udb: /55.0001.075.000
Brutto/Netto: 5.951/5.539
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 3.480/3.501

m² 143/47 Grund 778

Stue/vær 2/3 Opført 1969

Åbent Hus
Fredag 18/4 - kl. 13:45-14:30

STENSTRUP - Morten Peders Vej 75   

Yderst indflytningsklare villa. Indeholder: Entre/bryggers. "Hjertet" i hu-
set er det store køkken alrum. God og møblerbar stue. Soveværelse. Ba-
deværelse. Kontor/værelse. 2 værelser og badeværelse. Sag: 6125-1

Kontant/udb: /110.0002.195.000
Brutto/Netto: 11.560/10.495
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 6.346/6.212

Bolig m² 150 Grund 861

Stue/vær 2/4 Opført 2012

NY PRIS

Åbent Hus
Fredag 18/4 - kl. 15:00-15:45

THURØ - Rønnebærvænget 72   

Gennemmoderniseret villa for enden af lukket vænge,
direkte ud til grønt fællesareal i virkelig flot og vel-
holdt stand. Entre, flot køkken/alrum med stor spi- 

seplads, lys og venlig opholdsstue, opholds/TV stue,
soveværelse, badeværelse, gennemgangsrum, 2 bør-
nevær. samt 2 store børnevær. Sag: 3930-4

Kontant/udb: /135.0002.695.000
Brutto/Netto: 14.088/12.649
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 7.697/7.392

Bolig m² 214 Grund 817

Stue/vær 2/5 Opført 1989

C

Åbent Hus
Lørdag 19/4 - kl. 12:30-13:15

SVENDBORG - Krøyersvej 21   

Velholdt, charmerende og supergod stand er nøgleor-
dene for denne hyggelige ældre murermestervilla.
Skønt bel. på roligt vænge med gåafstand til indkøb, 

off. transport og nær motorvejen. Skøn lukket syd-
vendt have med flere gode terrasser, mange skønne
planter. Her kan du nyde alle årstider. Sag: 10012-4

Kontant/udb: /80.0001.595.000
Brutto/Netto: 8.637/7.617
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 4.865/4.519

m² 107/61 Grund 550

Stue/vær 1/3 Opført 1953

Åbent Hus
Søndag 20/4 - kl. 13:00-13:45

BALLEN - Rosevej 5   

Spændende bolig med masser af plads i 2 plan belig-
gende i roligt vænge, gåafstand til populær lystbåde-
havn og badestrand, flot udsigt over vandet og Sylte- 

made Ådal. God og praktisk boligindretning med bl.a.
3 børneværelser, stor opholdsstue, køkken/alrum,
dobbelt carport mv. Sag: 6103-4

Kontant/udb: /100.0001.995.000
Brutto/Netto: 10.723/9.587
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 6.084/5.761

Bolig m² 205 Grund 908

Stue/vær 1/4 Opført 1972

D

Åbent Hus
Mandag 21/4 - kl. 13:00-13:45

OLLERUP - Kløvermarksvej 42   

Velholdt og meget rummelig villa bel. i skønt roligt
kvarter på ugenert kuperet grund med fantastisk ud-
sigt over Ollerup Sø op mod Egebjerg bakker. Opført i

røde mursten med indvendigt vandskurede mur-
stensvægge, tagpaptag med fald, altaner er koncen-
treret i forhold til udsigt og aftenssol. Sag: 6109-4

Kontant/udb: /125.0002.495.000
Brutto/Netto: 12.919/11.532
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 6.999/6.674

m² 194/135 Grund 1.585

Stue/vær 1/6 Opført 1976

Åbent Hus
Mandag 21/4 - kl. 14:00-15:00

Domicil Svendborg
Nybolig

nybolig.dk  ·  Tlf. 6321 7080
Vestergade 165  ·  5700 Svendborg

Svendborg

Skårupøre

Ballen

Ønsker I at bo direkte til vandet på Sydfyn?

Tåsinge

Thurø

Vandkantstour på Sydfyn - Tour de 1. række på Sydfyn

Drømmer I om at bo direkte til vandet i Svendborgområdet, så meld Jer til dette arrangement. På en dag fremviser vi Jer 9 af de bedst 
beliggende boliger, som er til salg i området.

Vi mødes på parkeringspladsen ved Nybolig Svendborg søndag d. 25. maj kl. 09.00. Her udleveres kørselsvejledning, hvorefter vi kører i 
egne biler rundt fra hus til hus. Ved middagstid står Hotel Christiansminde for en let anretning og om eftermiddagen kaffe med kage.

Her er en enestående chance for at afsøge markedet, og se hvilke muligheder der er for at komme til at bo i 1. række. 
Priser mellem ca. kr. 3 mill. - kr. 13 mill. - alle ejendomme har grund direkte til vandet.

Af hensyn til arrangementet skal vi bede om Jeres tilmelding senest d. 22. maj 2014 på email: 5700@nybolig.dk
Skriv antal deltagere, navn og tlf. nr. - Bemærk - begrænset antal pladser.
Se mere på www.nyboligdomicil.dk/vandkantstour


