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ROSENLUNDSHÖJDEN - INFORMATIONSBREV MARS 2018
Hej,
när snön fortsätter att singla ner var och varannan dag kan det vara mysigt att drömma sig bort till varmare
årstider. Nu i sommar börjar upprustningen av Rosenlundsparken. Det var i början av året som Stockholms
stads parkprogram för upprustningen presenterades. Det är framtaget med hjälp av önskemål från de boende
i området. Om du vill läsa mer och se en skiss över parken kan du göra det här.
Försäljning
Vi vill hälsa vår nya mäklare Leila Khodiar välkommen! Leila och Marcus har jobbat parallellt under februari
och mars. Från och med den 16 mars tar Leila över Rosenlundshöjden helt. Har du några frågor går det bra
att kontakta Leila på 08-122 130 32 eller leila.khodiar@svensknyproduktion.se. På söndag har vi stor visning
på plats och måndagen den 26 mars mellan 11.00-18.00 har vi öppet hus i visningslokalen intill bygget. Ni är
alltid välkomna förbi och prata med mäklaren eller titta på bygget.
Produktion
Nu har stommen kommit hela vägen upp till den blivande entrén på Tideliusgränd. Med start i maj kommer ni
som kund i Rosenlundshöjden att få inbjudningar trapphusvis till två olika förhandsvisningar. Till den första
visningen är stommen för huset klar. Planlösningarna börjar ta form, men du befinner dig fortfarande i en
byggarbetsplats. Fasaderna är till stor del täckta av fasadställning så det kan bli svårt att se din utsikt.
Till den andra visningen har inredningen av bostaden påbörjats. Väggar är målade, kakel är uppsatt och
inredning av kök och badrum pågår. Däremot är vitvaror inte på plats och golv och övriga ytor kan vara täckta
med skyddspapper. Separat kallelse kommer närmare inpå visningarna.
Inredning
Våra inredare Nina och Per fortsätter kalla till personliga inredningsmöten under våren.
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