
Bakgrund
Villa Ingeborg förvärvades 2012 av den svenska för-
samlingen på Rivieran och inhyser Rivieraklubbens 
kansli liksom Svenska Kyrkan. Tillika finns ett mindre 
kapell-  Sankta Birgittas kapell - på fastigheten. 

Överskottet från denna ”INFLYTTARDAG” skall 
oavkortat och uteslutande användas till förbättrin-
gar och underhåll av fastigheten.

Sydfrankrike – Provence – Rivieran

Vi gör en unik satsning för att hälsa fler svenskar 
välkomna till oss! 

Namn på platser som väcker tankar om behagligt klimat, underbara miljöer och livskvalité. I alla tider 
har Rivieran lockat främlingar till tillfälliga besök eller till att slå sig ner mer permanent. Ett priviligier-
at område som idag är mer lättillgängligt än någonsin och som fortsätter att locka många svenskar. 
Medlemsökningar i svenska föreningar och flygstatistik talar ett tydligt språk.

Inflyttardag 2018 – 20 april kl. 10-17

20 april 2018 samlar vi all tänkbar svensk-fransk 
expertis för en heldag kring in- och utflyttning, eta-
blering och boende i Frankrike. Jurister, banker och 
försäkringsbolag, ekonomer, mäklare, bygg- och 
flyttfirmor, vårdföretag, organisationer och klubbar 
deltar och informerar om sina tjänster. 

I kombination med 
de svenska lokala or-
ganisationerna, Rivi-
eraklubben, Svenska 
Kyrkan, Skolförening-
ar och Sveriges Kon-
sulat blir detta en 
verklig unik samling 

kunskap och erfarenhet kring boende i Frankrike 
med fokus på Rivieran. Ett antal föredrag  och 
”workshops” arrangeras under dagen.

Målgruppen är privatpersoner som står i begrepp 
att förvärva bostad, köpa eller hyra, för permanent 
eller fritidsboende. Självklart vänder sig Inflyttarda-
gen till nyinflyttade men även de som bott här en 
tid kan ha stor glädje av denna informationsdag. 

Medelhavslunch och underhållning
Under dagen serveras en buffetlunch med lokala 
specialiteter i form av mat och dryck på terrasser-
na. Inträdet är 25€/person och då ingår lunch, till-
träde till föredrag och workshops samt musikunder-
hållningen.

Ett gemensamt arrangemang av Församlingen för Svenska Kyrkan i Södra Frankrike & Monaco 
och Svenska Rivieraklubben med stöd av Sveriges Konsulat i Nice.

Detaljprogrammet för dagen publiceras senare på hemsidorna: 
www.rivieraklubben.com - www.svenskakyrkan.se/sodrafrankrike - www.consulat-suede.fr

Anmälan om deltagande kan göras via Rivieraklubbens hemsida (för medlemmar) eller via e-post till: 
inflyttardag2018@consulat-suede.fr

Villa Ingeborg är svenskarnas samlingsplats på Rivi-
eran. Belägen i staden Cagnes-sur-Mer som ligger 
straxt väster om Nice och är lättillgängligt från alla 
håll samt mycket nära Nice flygplats. Det är lätt att 
ta sig dit med bil eller allmänna kommunikationer.

40 avenue de Verdun, 06800 Cagnes sur Mer


