Køb en
Skive af
Realiser dine boligdrømme!!
Danmark
Køb en
Skive Kommune udbyder nu 6 nye spændende
grunde på Nattergalevej i Balling til salg…

Byggemodningen af området er nu så langt
fremme, at grundene udbydes til salg iht. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af
24.6.2011 om oﬀentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.
Efter bestemmelserne i bekendtgørelsen er
kommunen ikke forpligtet til at sælge til den
udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret
fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris.
Skive Kommune udbyder grundene på Nattergalevej til en fastsat ”mindste”pris på 276 kr.
pr. m2 inkl. moms + tilslutningsafgifter til el,
vand, kloak og varme.

Købstilbud skal afgives på særlig tilbudsblanket.

Skive af
Danmark

Er du interesseret i udbudsmaterialet, der indeholder tilbudsblanket, fortrydelseserklæring,
salgsvilkår, kortbilag m.m., kan du kontakte
Teknik, Miljø & Udvikling, Rådhuspladsen 2,
Skive i sekretariatet hos Dorthe Jensen, tlf.
9915 6304 eller Jens Dalby, tlf. 9915 3634.

Giv et bud!

Du kan også hente hele udbudsmaterialet på
www.skive.dk/nattergalevej
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Grundprisen skal betragtes som udgangspunkt
for afgivelse af købstilbud, da der således kan
bydes højere end den fastsatte mindstepris.
Salg vil ske til højstbydende.
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Teknik, Miljø & Udvikling – telefon 9915 3634

www.skive.dk

