Vänligen klicka här för webbversion
2018-10-01

ROSENLUNDSHÖJDEN - INFORMATIONSBREV OKTOBER 2018
Vi hoppas att ni har haft en toppensommar och att ni haft tillfälle att njuta av den generösa mängd sol som
skinit över Sverige. Nu har sommaren ersatts av krispig luft, kallare temperatur och mörkare nätter som
påminner oss om att hösten är på väg.
I detta brev informerar vi dig om de senaste nyheterna i Rosenlundshöjden.
Försäljning
Från den 21 september har Malin Bärnnström från Svensk Nyproduktion tagit över som fastighetsmäklare i
projektet. Vi vill hälsa henne välkommen och om ni har några frågor till Malin, kan ni kontakta henne på tel: 08120 165 48 eller e-post: malin.brannstrom@svensknyproduktion.se.
Om ni har nära och kära som är intresserade av bostäder i Rosenlundshöjden eller Söderort kan vi tipsa om
att besöka oss i Skrapan under perioden 1-7 oktober. Vi finns i gången snett mitt emot Monki på entréplanet,
Götgatan 78. Ni kommer även kunna hälsa på Malin i visningsboden vid byggetableringen från och med 17
oktober varje onsdag mellan 16-17.
Öppettider för Skrapan v. 40 är vardagar 8.30-20, lördagar 10-18 och söndagar 11-18.
Produktion
Produktionen på Rosenlundshöjden fortskrider enligt plan och för tillfället pågår fasadarbeten. Fasaden på
trapphus ett och två är nu uppe och vi kan äntligen börja se hur fint huset kommer att bli. Invändigt pågår
arbeten med innerväggar och målning.
I och med att Rosenlundshöjden blir mer färdigställt, närmar vi oss tillträden. Vi kommer därför senare i år
anordna ett informationsmöte där vi bland annat går igenom tillträde, projektstatus och hur det är att bo i en
bostadsrätt. Ni kommer få en inbjudan via mejl i god tid innan mötet.
Inredning
Nu har alla kunder fått möjligheten att se sina bostäder i stomskede och snart är det dags för en andra
förhandsvisning. Där kommer ni få se er bostad i ett mer färdigställt skick med delar av inredningen
monterad. Ni kommer få en inbjudan via mejl.
På vår projektlogg ger vår inredare Per tips om inredning för dig som ska flytta till nybyggt. Låt dig inspireras
här >>
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