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Ett naturnära boende vid strandkanten

Korsebergs Park ska nu förverkligas. Skissen till vänster kan ge en försmak av hur det
natur- och strandnära området kommer se ut om ett par år. Intresserade kan redan nu ringa
020-52 90 90 eller gå in på Riksbyggens hemsida www.riksbyggen.se för mer information.

Nybyggnad av bostäder i Korsebergs
Park är åter aktuellt.
– Vi ser ett ökat intresse för Korsebergs Park och vill utveckla det
strandnära området för bostäder, säger Mikael Ahlén på Riksbyggen som
äger marken.
Riksbyggen vill efter sommaren på nytt börja
projektera området strax söder om staden.
Redan för 15 år sedan fanns långtgående
planer för byggstart men det tidiga 90-talets
lågkonjunktur gjorde att projektet lades på is.
Fram till nu!
– Vid Vassbottens vik kan Korsebergs Park
erbjuda ett fantastiskt boende i storslagen natur, med parker, egen badplats och båtbrygga.

Dessutom är närheten till Onsjö golfbana en
verklig tillgång får många intresserade.

Rikstäckande förvaltare

Riksbyggen är även Sveriges mest rikstäckande fastighetsförvaltare. Riksbyggen kan
utföra precis det som bostadsrättsföreningen
vill ha hjälp med.
– Vi erbjuder skötsel, underhåll, ekonomisk förvaltning eller administrativt stöd,
helt skräddarsytt efter kundernas behov. Vi
har all nödvändig kompetens och erfarenhet,
försäkrar förvaltare Peter Oppenstam.
I Vänersborg har Riksbyggen ett 20-tal personer som jobbar gentemot fastighetsmarknaden, där bland annat Banverket och Kungsleden är Riksbyggens kunder. Verksamheten är
miljödiplomerad av Göteborgs stad och kvalitetscertifierad enligt ISO 9 001.

www.vanersborg.se

Fakta:
Riksbyggen är en kooperativ medlemsoch intresseorganisation för Riksbyggens bostadsrättsföreningar som sedan
starten 1940, genom att bygga och förvalta, aktivt tagit ansvar för att så många
som möjligt ska få ett gott boende.
Fastighetsförvaltning och byggverksamhet är Riksbyggens två affärsområden.
Idag finns 1600 Riksbyggen bostadsrättföreningar i Sverige och mer än en
halv miljon människor bor i dag i bostäder som förvaltas av Riksbyggen.

Riksbyggen kan fastighetsskötsel och underhåll. Fr. v. Peter Oppenstam, förvaltare Underhåll, Sven Larsson chef Förvaltning och
Tomas Hjelm förvaltare Skötsel.

020-52 90 90
www.riksbyggen.se
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Hos Studiefrämjandet är allt möjligt för alla åldrar.
– Är det något som du och dina
kamrater vill fördjupa er i? Kontakta oss, vi hjälper gärna till, säger Cecilia Wahlgren, på Studiefrämjandet.
Lusten att lära nytt hör livet till. Studiefrämjandets verksamhet bygger på den
svenska folkbildningstraditionen. Det betyder att Studiefrämjandet utgår ifrån de
önskemål, förutsättningar och erfarenheter som varje deltagare har.
– Vi har mycket ungdomar inom musik,
teater, rollspel och film i vår verksamhet,
säger Lars Blomgren.
I Vänersborg har Studiefrämjandet ex-

www.tidning.net

empelvis studiecirklar i elgitarr och elbas
i sina lokaler.
Den nya folkrörelsen rollspel lockar
allt fler.
– Inför ett ”live” krävs kunskap och
noggranna förberedelser. Här kan vi hjälpa till med litteratur och material.

Tel: 0521-121 20
www.sfr.se/stu
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