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INFORMATIONSBREV OCH SOMMARHÄLSNING FRÅN
ROSENLUNDSHÖJDEN
Nu är sommaren äntligen här och vi har nu många härliga sommarveckor framför oss. Förhoppningsvis håller
det goda vädret i sig hela sommaren så vi får chansen att njuta av både sol, värme och blå himmel. I detta
informationsbrev informerar vi dig om vad som händer i projektet Rosenlundshöjden.
Försäljning
Under våren har försäljningen fortlöpt och vi planerar att börja skriva upplåtelseavtal i augusti-september.
Upplåtelseavtalen kommer postas ut för signering, därför är det viktigt att ni meddelar ansvarig mäklare Leila
om ni skulle bytt adress. Nästa dellikvid som ska betalas är 10% av lägenhetens pris, avräknat med tidigare
erlagt förskott. Dellikviden ska betalas 3-4 månader innan tillträdesdagen till er nya lägenhet och
inbetalningskort kommer postas ut i god tid.
I början av juni hade vi stomvisning för trapphus 1 och 2, då ni som ska bo där för första gången fick komma in
i det som kommer bli era nya bostäder. Det var bra uppslutning och trevligt att träffa er. Närmast framöver följer
stomvisning för trapphus 3 och 4 i augusti.
Har du några frågor gällande försäljning går det bra att kontakta Leila på 08-122 130 32 eller
leila.khodiar@svensknyproduktion.se.
Produktion
Stommen är uppe och taken är snart på! Vi har börjat så smått med de invändiga arbetena och med att mura
tegelfasaderna. Tidplanen ser ut att hålla, vi har nu passerat de mest kritiska och väderberoende momenten.
Definitiva inflyttningstider meddelas 4 månader i förväg.
Tyvärr följer dock inte bygget på grannfastigheten sin tidplan men vi hoppas att de hinner bli klara med
stommen till ni flyttar in.
Inredning
Nu har vi träffat alla kunder för inredningsval och arbetet fortsätter med beställningar och kontroller i era
lägenheter.
Småningom kommer vi att träffas på inredningsvisningar då ni får möjlighet att själva titta på de val ni gjort.
Bostadsbutiker
Under sommaren kommer JMs bostadsbutiker i Stureplan, Liljeholmen och Älvsjö vara öppet ordinarie
öppettider. Vare sig om du har frågor om ditt boende eller bara vill ta en kopp kaffe, så är du varmt välkommen
att komma förbi! Läs mer om bostadsbutikerna här >>

Glad sommar!
Önskar,
JM AB
Projektgruppen för Rosenlundshöjden
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