
Bo i naturskön miljö 



ÖNINGE – SJÖNÄRA BOENDE 
 
Natursköna Öninge, Ödeshögs nya sjönära boende ligger strax utanför tätorten, vid Vätterns strand. Här 

har nu 35 tomter detaljplanelagts för åretruntboende. Här då du bygga 250kvm i bruttoarea i två plan, 

dock max 25% av fastighetsarean. Samt en komplementbyggnad på 50kvm 

Tomtstorleken är från 850 kvm med möjligheter för individuell anpassning. Närområdet erbjuder ett stort 
utbud av utflyktsmål och fritidssysselsättning 
 

Så här går det till: 
 
1. Intresseanmälan 

Med en intresseanmälan ni kan reservera en tomt under 6 veckor. Ni kan också stå på kö på ytterli-
gare 2 tomter. De som styr tilldelningen är anmälningsdatum. De som reserverar tomt först kom-
mer först. 
När ni lämnat en intresseanmälan tittar vi gemensamt på vad ni vill ha för hus och vad det kostar.  
 

2. Kontrakt 
När ni bestämt hur huset ska utformas och vet vad det kostar skriver vi kontrakt på hus och tomt.  
 

3. Byggnation 
Byggarbeten kommer att inledas under hösten 2019.  
 

4. Inflyttning 
Inflyttning sker ca 4 månader efter byggstart. 

 
Kommunikationer  
Närheten till E4 gör det enkelt att arbeta och ta del av utbudet i Linköping såväl som i Jönköping. Tågför-
bindelse finns i Mjölby inte långt från Ödeshög. Med fiber fram till din dator behöver du kanske inte 
pendla varje dag till jobbet. 
 
Rekreation 
Området i och kring Ödeshög erbjuder många olika möjligheter till rekreation. Vid tomtgränsen ligger en 
av Sverige finaste golfbanor Ombergs golf. Vättern erbjuder möjlighet till bad, dykning, segling, fiske, få-
gelskådning och andra naturupplevelser.  



Leverantörer 

Golv  Kährs Parkett 

Kök  Ballingslöv 

Vitvaror  Electrolux 

Värmesystem Frånluftsvärmepump IVT 

Tak  Benders 

Plåt  Planja 

Fönster  Tanum Fönster 

Dörrar  NorDan 

Vi arbetar bara med kända leverantörer 

så du kan vara trygg att du får kvalitet. 

Nässjöhus 
När det unika blir standard 

Vi är alla olika, ingen är den andra lik. Så varför ska våra hus vara lika. Vi tillbringar så mycket tid i 

våra hus så borde husen inte vara individuellt utformade? Byggda efter tycke och smak, ekonomi, 

familjestorlek, fritidsintresse eller bara som du vill ha det! 

Alla Nässjöhus är olika — det är vår standard. 

För den lilla familjen 103 kvm 

Nyckelfärdigt hus från 2 890 000kr 

Inkluderar 

Nyckelfärdigt hus, tomt grovplanerad, 

anslutningsavgift VA, EL, Fiber, gatu-

byggnad i området 

Inkluderade försäkringar: 

Nybyggnadsförsäkring, 

Färdigställandeskydd 

Villaförsäkring  



Kontaktuppgifter 

Nässjöhus 

Raymond Jennersjö 

Mail raymond@nassjohus.se 

Mobil 070 582 38 09 

www.nassjohus.se 

För den större familjen 140 kvm 

Nyckelfärdigt hus från 3 470 000kr 

Inkluderar 

Nyckelfärdigt hus, tomt grovplanerad, 

anslutningsavgift VA, EL, Fiber, gatu-

byggnad i området 

Inkluderade försäkringar: 

Nybyggnadsförsäkring, 

Färdigställandeskydd 

Villaförsäkring  

Eller rita ditt hus här! 

 


