Sundbyberg 2012-09-05

Hej!
Här kommer lite information om brf Blåsippan.
Försäljningsläget
Försäljningen går bra och det är många som är intresserade av våra lägenheter. Ett
bevis på intresset är att våra visningar i visningslägenheten på Marieborgsgatan 6
alltid är välbesökta. Givetvis fortsätter vi hålla regelbundna visningar under hösten.
I grannföreningen brf Ursvikshöjden är samtliga lägenheter sålda och inflyttade.
Byggarbetsplatsen
Under sommaren började vi arbeta med marken. Bottenplattan i trapphus 1 och 2
gjuts nästa vecka. Till dess ska dragning av fjärrvärme, fiber från ComHem samt el
och vatten och avlopp vara klart.
Vecka 38 sätter vi igång med husstommen.
Invigning av brf Blåsippan
Vi planerar en invigningsceremoni som ska hållas på platsen där husen kommer att
stå. Separat inbjudan med mer information kommer inom kort.

Adresser och preliminära inflyttningstider
Lgh nr

Adress

111 - 142
211 – 242
311 – 342
411 – 442
511 – 542
611 – 642

Grönlingens väg 4
Grönlingens väg 2
Milstensvägen 31
Milstensvägen 33
Milstensvägen 48
Milstensvägen 50

Preliminära inflyttningar maj – juli 2013.
Inflyttningarna börjar på Grönlingens väg 4.
Observera att inflyttningstiden fortfarande är preliminär. Definitiva inflyttningsdatum meddelas ca 3,5 månader innan inflyttning.
Ditt postnummer blir 174 62 Sundbyberg.
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Vill du beställa komfortvärme i ditt badrum?
Redan nu måste vi få veta om du vill beställa elektrisk komfortvärme i
badrummet. Anledningen är att bygget måste få tid att installera det i tid.
Komfortvärme i badrum kostar 8 500 kr / badrum. Betalning av detta tillval
görs cirka två månader innan inflyttning.
Du måste skicka in din beställning skriftligt. Hör av dig till mig så skickar jag
dig en beställningsblankett. Din beställning måste vi få senast den 1
oktober 2012.
Seminarium på IKEA – 27 september
Ikano Bostad samarbetar med IKEA, (köks- och badrumsinredning kommer
från IKEA). Därför kommer vi bjuda in dig till ett inspirationsseminarium på
IKEA Barkarby. Där får du en genomgång av de inredningsval för köket du kan göra
från IKEAs sortiment, och får samtidigt möjlighet att bli inspirerad av utställningen
i varuhuset. Inspirationsseminariet äger rum torsdagen den 27 september kl

18.00. Separat inbjudan till detta event kommer senare.
Inredarens val och personliga val
Snart är det också dags att göra dina personliga val för din lägenhet. Det beräknas
ske under oktober månad. Vi kommer att skicka ut en inredningskatalog och
prislista till dig. Därefter blir du kallad till ett möte för att välja inredning till din
lägenhet.
Ny mail, telefonnummer eller ny adress?
Hör gärna av dig om du bytt adress, telefonnummer eller mailadress efter att det
senaste avtalet skrevs. Då vi skickar ut mycket information, speciellt med e-post, är
det viktigt att vi har uppdaterade kontaktuppgifter.
Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta mig.
Med vänlig hälsning
Björn Bäckström
Säljare/kundansvarig
Telefon: 08-475 34 73
Epost: bjorn.backstrom@ikano.se

