
För mer information om tomter och vid intresse:
Ta kontakt med Fastighetsbyrån i Götene 
E-post: gotene@fastighetsbyran.se 
Telefon: 0511-590 60

Sjönära boende vid Vänern.
Attraktiva tomter i ett typiskt 
villakvarter i ett naturskönt 
område.
Närhet till bad, frilufts- och  
båtliv, natur och promenader.
Ett nära läge till såväl Götene, 
Skara och Lidköping, bra  
pendelmöjlighet till bland annat  
Göteborg.

Säljstart
hösten 
2021

Sjönära boende i Källby 
Nordskog etapp 3C
Priser för villatomt
Prisnivåer för tomter har fastställts av Kommunfullmäktige. Tänk på att tomterna 
inte bara har olika pris, utan också olika byggrätt. Tomternas beteckning, arel, 
pris, högsta antal hela våningar samt tillåtna taklutningar framgår av tabellen 
nedan. Se även vår hemsida: 
https://www.gotene.se/byggabomiljo/tomtlokalbostad/kommunalavillatomter/
kallby/kallbynordskog3c.27913.html

Tomtupplysningar:

*vid flera intressenter av samma tomt säljs tomterna med budgivning.



Sjö och bad inpå husknuten!
Fakta om Källby
Källby har ca 1500 invånare och ligger 
vid Vänern mitt emellan Götene och 
Lidköping. Läget är utmärkt för den som 
vill ha en god och attraktiv livsmiljö och 
lätt att pendla om man arbeta i någon av 
de närliggande städerna.

Kommunikationer
Med 45 minuters bilväg når du de flesta 
orter i Skaraborg, och Kinnekulletåget 
tar dig till Göteborg eller Mariestad med 
flera avgångar dagligen.

Skola och förskola
Källby Gård är grundskolan med elever 
från förskoleklass till och med åk 6. 
Skola och fritids arbetar för ett nära 
samarbete tillsammans med
elever och föräldrar.

Social service
Här finns distriktsköterska, tandvård 
och hemvård. Bensinstation och ett 
grundläggande utbud av livsmedel 
(Handlarn) finns.

Rådgivning / Bygglovsansökan
Innan projekteringsarbetet påbörjas bör du kontakta bygglovs-
handläggaren i kommunen för diskussion av hustyp, utform-
ning, placering av hus mm. 
Vid frågor kontakta Tommy Andersson, telefon 0511-38 60 70, 
e-post tommy.andersson@gotene.se eller Christer Hjälm, 
telefon 0511-38 60 75, e-post christer.hjalm@gotene.se

Har du allmänna frågor om Nordskog etapp 3C - kontakta
Medborgarkontoret, telefon 0511-38 60 00 
eller e-post gotene.kommun@gotene.se
Medborgarkontoret förmedlar kontaktuppgifter till rätt person eller instans.


