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Vakantiewoning in Zweden sinds september 2012:
Hagfors

Begin januari 2011 kwam onze dochter Denise met het idee om naar Zweden te verhuizen.
Ja, wij wisten niets over Zweden dus maar naar de secondhomebeurs in Utrecht. Hier
hebben wij kennis gemaakt met Eric en Tamara van StugainZweden.
In mei 2011 zijn we ook met haar rond gaan kijken in de provincie Småland. Denise werd
hier zo enthousiast van dat zij Eric wel op ieder huis af zou willen sturen om te beoordelen.
Hierna verder gekeken op internet naar huizen in andere provincies.
In februari 2012 zijn we weer naar de secondhomebeurs gegaan en hebben daar verder
overlegd en heel veel goede informatie gekregen. Tegen de zomer dachten wij het
gevonden te hebben. Samen met Eric in Lagartorp gekeken naar een huis. Met zijn
deskundig oordeel kwamen wij erachter dat dit het niet zou gaan worden.
Terug naar huis en verder zoeken. Tot we een huis vonden in Mjönas.
Dit was het helemaal dachten wij. Afspraken gemaakt met Eric en we zouden het huis gaan
bekijken samen. "Wil je niet nog meer huizen zien in de buurt?"vroeg Eric
want ik ben er dan toch. Eric en Tamara hebben het voor elkaar gekregen om de sleutels
van 3 huizen te krijgen die wij op 1 dag bekeken hebben. Ja, ons ideale huis zat erbij en
wel in Hagfors. Toen begon het pas. Alles moest geregeld worden. Dankzij de deskundigheid
van Eric en Tamara is ook alles geregeld, van onderhandelingen, verzekeringen tot zelfs
dat Eric weer 6 uur in de auto heeft gezeten om voor ons de sleutel van het huis in
ontvangst te nemen en het koopcontract te tekenen op 21 september 2012.
Nu zijn we in april 2013 en Denise woont met haar honden inmiddels 4 maanden in haar
droomhuis in Hagfors. Wij gaan er regelmatig naar toe om te klussen want het is helaas
voor Stuga in Zweden wel erg ver rijden om daar te gaan klussen.
Wel kunnen wij gelukkig altijd aankloppen bij Eric en Tamara als er iets is waar wij geen
raad mee weten. Zij staan ons met raad en daad bij als beginnende Zweden gangers.
Het zijn gewoon GEDWELDIGE MENSEN.
Els, Frank en Denise!
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