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Maj 2016

Efter en tid av underbart väder har nu våren fått ett litet bakslag. Men förhoppningsvis är det bara tillfälligt, hela långa
sommaren ligger fortfarande framför oss. På bygget sker
däremot inga bakslag. Tvärtom, allt går framåt i en rasande
fart och vi kommer att kunna tidigarelägga inflyttningen.
AKTUELLT I PROJEKTET

Stommen till hus 1 är nu uppe, som du kan se på bild från byggarbetsplatsen ovan. Här pågår takarbetet och invändiga arbeten
för fullt. På hus 2 håller vi på att montera stommen. Näst på tur
för montering av stommar är hus 3 och sedan hus 4.
Valet av inredning är också i full gång. Vissa är klara men några
har fortfarande den spännande biten framför sig.
UPPLÅTELSEAVTAL

Nästa steg i köpprocessen är att skriva upplåtelseavtal. Det
avtalet ersätter förhandsavtalet. Vi skriver avtalen nu och i
höst betalar du 10 procent av insatsen minus tidigare inbetalt
förskott.
Mäklaren kommer att kalla dig till ett möte för att skriva på Upplåtelseavtalet. Mötet kommer ske under kontorstid och tar ca
20-30 min. Det är viktigt att du passar tiden du blivit kallad till.
Till mötet är det viktigt att du tar med dig giltig ID-handling samt
att du noga läst igenom stadgar och ekonomisk plan (bifogas).

INFLYTTNINGSTIDER

Byggprocessen har gått så bra att vi kan tidigarelägga inflyttningstiderna. Definitivt datum meddelas senast 4 månader före
inflyttning, men redan nu kan vi meddela preliminära tider:
Hus
Hus
Hus
Hus

1
2
3
4

-

Februari 2017
April 2017
Maj 2017
Juni 2017

Vi återkommer efter sommaren med en inbjudan till byggarbetsplatsvisning där du också kommer att kunna gå in i din
nya lägenhet.
Välkommen att höra av dig till någon av oss om du har några
frågor om ditt bostadsköp.
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