
        
      
 
 
 

 
 

Om du har frågor är du välkommen att ringa oss på 0470-410 00 eller skriva till info@vaxjo.se 
 
 

Intresseanmälan Braås 
 
Jag vill anmäla mitt intresse för tomter som Växjö kommun bjuder ut till försäljning 2020.  

 
Namn sökande 
 
 

Namn medsökande 

Bostadsadress 
 

Postnummer 
  

Ort 
 

Personnummer, sökande Personnummer, 
medsökande 

Telefonnummer hem 
 

Mobilnr, sökande Mobilnr, medsökande E-postadress 
 
 

 
Jag/vi känner till att vi endast kan tilldelas fastighet som vi noterar här. 
 
Jag/vi är registrerade i tomtkön 
 

Övriga upplysningar (t..ex. ändrad adress) 
 
 
 

Hur gör jag nu? 
Följ instruktionerna på nästa sida  
 
Har du frågor?  
Ring mig på telefon 0470-415 96 eller mejla till Ing-Marie.Backstrom-Unbeck@vaxjo.se om du 
har frågor kring intresseanmälan.  

Skicka Intresseanmälan till 
Växjö kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
Planeringsavdelningen 
Box 1222 
351 12  VÄXJÖ 
 
Märk kuvertet ”Villatomter Braås” 
 

 

 

 

 

Sista inlämningsdag 

2020-09-10 
(kommunen tillhanda) 

mailto:Ing-Marie.Backstrom-Unbeck@vaxjo.se
mailto:Ing-Marie.Backstrom-Unbeck@vaxjo.se


  

 

| 
Om du har frågor är du välkommen att ringa oss på 0470-410 00 eller skriva till info@vaxjo.se 

 
 

Välj och rangordna  
På hemsidan, www.vaxjo.se/tomtkarta, visas bl a tomterna som vi har till försäljning i Braås. 

Drevs Rödje 1:19-1:25 är grovterasserade vid försäljning. Det innebär att organiskt skikt och 
stubbar är borttagna och att säljaren därefter har schaktat ner eller fyllt upp till lämplig 
marknivå med bergmassor på befintligt berg och/eller moränen och packat. Marken under 
uppfyllnaden består av berg eller morän. För grovterrasseringen tas det ut en kostnad om 100 
kr/kvm. 
 
Drevs-Rödje 1:26-1:27 är inte grovterrasserade utan säljs i befintligt skick. 

Rangordna dina önskemål 
 
Notera fastighetsbeteckningen på de tomter som du vill rangordna. Tomterna kommer att 
fördelas efter din plats i kön.  
Var noga när du rangordnar dina önskemål så att inga tveksamheter kan uppstå.  
Rangordna dina önskemål. Alt 1 är den tomt du helst vill köpa, alt 2 är den tomt som du näst 
helst vill köpa o.s.v.  
 

Alt. 1 
 
 

 Alt. 2   Alt. 3 

Alt. 4 
 
 

 Alt. 5   Alt.6 

Alt. 7 
 
 

 Alt. 8   Alt. 9 

 Skriv under 
 
Ort 
 
_________________________           
 

  
Datum 
 
________________________ 

Sökandens underskrift 
 
 
 

 Medsökandens underskrift 
 
 

 

Lämna in ifylld och underskriven intresseanmälan senast 10 sept 2020.  
 

http://www.vaxjo.se/tomtkarta
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