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KVARTALSBREV ROSENLUNDSHÖJDEN SEPTEMBER 2016
Hoppas att ni alla har haft en härlig sommar och att ni får njuta lite även nu av sensommarsolen! Med hösten
på intåg är det dags att ge er den senaste informationen rörande Rosenlundshöjden.
Ni kommer fortsättningsvis få löpande information en gång i kvartalet.
Produktion
Markarbeten påbörjas inom några veckor och produktionsplaneringen pågår för fullt. Vi kommer bjuda in er till
ett första spadtag den 14 november klockan 17. En separat inbjudan kommer till er i god tid. Vi tycker verkligen
det vore trevligt att träffas vid detta tillfälle!
Försäljning
Alla VIP-kunder är nu kontaktade och ungefär hälften av bostäderna är bokade. Den 15 oktober klockan 12-15
erbjuder vi kvarvarande lägenheter till allmän försäljning. Visningen äger rum i JMs Bostadsbutik på
Sjöviksvägen 26 på Liljeholmskajen. Tipsa gärna vänner och bekanta om detta.
Under november och december månad kommer vi träffa er för att teckna förhandsavtal. Fastighetsmäkare
Annette Andersson kommer kontakta er för att boka ett möte och handlingar skickas hem till er innan.
Planeringen av preliminära tillträdestider pågår för fullt och inför ert möte kommer vi kunna meddela
preliminär inflyttningsmånad.
JM på sociala medier
Ni har väl inte missat JMs nya Inspirations-sajt på jm.se? Här bjuder vi på artiklar, intervjuer, korta filmer, gör
det själv-tips eller hemma hos-reportage från profiler inom inredning och arkitektur. För ännu mer
inredningsinspiration, besök vår omtyckta Hitta hem-blogg där Marie Ramse tillsammans med gästbloggare
och inredare ger dig tips och trender så att du som bor i eller ska flytta in i en nyproducerad bostad enkelt kan
få till den rätta hemkänslan. Har du frågor kring val av inredning och möblering av din nya JM-bostad, kontakta
oss gärna på hittahem@jm.se
Följ oss på Instagram och Facebook där vi visar upp inspirerande bilder på nyproducerade bostäder och ger
dig information om nya spännande bostadsprojekt.
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