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Gør bæredygtige nybyggerdrømme til virkelighed
Vil I bygge og bo i Nicolinelunds bæredygtige æblelund
med stor blomstereng midt i kvarteret, tæt ved havet,
og lige syd for Køge?
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Få den bedst mulige start på dit nybyggeri

Kom til temadag om jura, økonomi,
finansieringsmuligheder, byggeri, myndigheder og
bæredygtighed i Nicolinelund.

På temadagen vil I møde en række eksperter, som
sammen vil belyse vigtige områder, I skal være
opmærksom på, når I vil etablere jer som nybyggere.
I får kvalificeret information om processen – fra
jura over økonomi til byggeri, myndigheder og
bæredygtighed.

Søndag d. 9. februar 2020 kl. 12 – ca. 14.30
i Nicolinelunds fælleshus,
Stevnsvej 101, 4600 Køge

I vil også møde naboer, som deler deres personlige
erfaringer med at give sig i kast med nybyggeri,
herunder de faldgruber, de selv har stødt på.
Sparekassen Sjælland informerer desuden om
attraktive finansieringsmuligheder.
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Program
• Præsentation af det nye landsbykvarter Marens Minde.
• Hvad skal jeg være opmærksom på ved køb af grund?
• Hvordan får jeg bedst solgt min nuværende bolig?
• Hvad skal jeg være opmærksom på i valg af byggefirma?
• Hvordan får jeg styr på økonomien, og hvilke besparelser opnår jeg ved nybyggeri?
• Hvilke attraktive finansieringsmuligheder er der for Nybyggere i Nicolinelund ?
• Hvordan får jeg en god kontrakt med byggefirmaet?

På dagen vil I møde
• Nicholaj Frimann, Områdedirektør, Sparekassen Sjælland.
• Claus Sjøgreen, Salgsdirektør, Milton Huse.
• Søren Lauritsen, Ejendomsmægler og ejer af danbolig Køge A/S.
• Svend Aage Dreist, Advokat, DreistStorgaard Advokater A/S.
• Jacob Møller Nielsen og Marianne Balslev Nielsen, Naboer og Nybyggere i Nicolinelund.
• Käte Magdalene Gjørup og Anker Nielsen, ejere af Nicolinelund.

Oplev det nye landsbykvarter i Nicolinelund
Efter mødet – ca. kl. 14.30 – har I mulighed for besøge udstykningen og få et indtryk af det nye landsbykvarter
Marens Minde. Og der bliver også rig lejlighed til at tage en én-til-én-snak med både bank, byggefirma, advokat,
ejendomsmægler samt med Käte og Anker.

Tilmelding nødvendig
Vi håber at se jer til denne temadag, hvor vi naturligvis serverer hjemmelavet æblekage, kaffe, the og økoæblemost.
Hele familien er velkommen, og der vil være hygge og leg for de mindre børn. Der er et begrænset antal pladser,
og tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet.

KONTAKT:
STEFFEN LØW HOLM
MILTON HUSE/NORD-ØSTSJÆLLAND
2779 4580
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