Till dig som ska flytta in i
Brf Blåsippan

Onsdagen den 19 december 2012

Hej!

Här kommer viktig information till dig som ska flytta in i Brf Blåsippan.

Adresser och inflyttningstider
Nu kan vi meddela de definitiva inflyttningsdagarna i Brf Blåsippan!
Inflyttningen för din lägenhet blir:
Lägenhet 111 – 142, Grönlingens väg 4
måndagen den 13 maj 2013
Lägenhet 211 – 242, Grönlingens väg 2
tisdagen den 14 maj 2013
Lägenhet 311 – 342, Milstensvägen 31
tisdagen den 4 juni 2013
Lägenhet 411 – 442, Milstensvägen 33
onsdagen den 5 juni 2013
Lägenhet 511 – 542, Milstensvägen 48
tisdagen den 2 juli 2013
Lägenhet 611 – 642, Milstensvägen 50
onsdagen den 3 juli 2013
Ditt postnummer blir 174 62 Sundbyberg.
Vad händer på byggarbetsplatsen
Byggnationen är i full gång.
Grönlingens väg 2 och 4: Taket är färdigbyggt, putsning av fasaden pågår,
fönsterna är isatta och invändigt håller entreprenören på med installationer och
innerväggar etc.
Milstensvägen 31 och 33: Taket håller på att byggas, fönstren är monterade,
invändiga arbeten är påbörjade.
Milstensvägen 48 och 50: Stomresning pågår och stommen beräknas vara klar
innan jul.
Ikano Bostad Box 1304, 172 26 Sundbyberg Tel +46 8 475 34 00, Fax +46 8 475 34 01
ikanobostad@ikano.se. www.ikanobostad.se

Inredarens val och personliga val
Stopptiderna har nu passerats och alla personliga val är skickade till bygget och
IKEA. Nu går det inte att göra några ändringar. Nya lägenheter som säljs kommer
att utrustas med Inredarens val.
Upplåtelseavtal
Inflyttningen närmar sig med stormsteg. Så snart ekonomisk plan är registrerad hos
Bolagsverket är det dags att teckna upplåtelseavtal. I samband med det betalas tio
procent av insatsen, (minus de 50 000 kr som redan är inbetalda). Innan styrelsen
undertecknar upplåtelseavtalet ska du också kunna uppvisa giltigt lånelöfte från din
bank för att godtas som medlem i föreningen. Vi räknar med att kunna teckna
upplåtelseavtal i slutet av januari 2013. Jag återkommer med information om det
praktiska inför avtalsskrivningen och delbetalningen av insatsen när det börjar
närma sig.

Finansieringserbjudande
Det är SBAB Bank som finansierar lånen i bostadsrättsföreningen. Nu har SBAB
Bank ett bra erbjudande till dig som köper lägenhet i Brf Blåsippan, bolån med
rabatt, personlig service och en hel rad produkter till förmånliga priser.
Jag lägger med information om vad de kan hjälpa dig med. Är du intresserad
kontaktar du dem på telefon 0771-45 30 00.
Informationsmöte i april
Torsdagen den 11 april 2013 kommer Brf Blåsippans styrelse bjuda in till ett
informationsmöte och berätta om bostadsrättsföreningen. Ikano Bostad berättar om
hur inflyttningen går till, om nyckelutlämning, gemensamma utrymmen och annan
viktig information. Det blir också ett perfekt tillfälle att träffa dina nya grannar!
Boka in detta datum redan nu. En inbjudan om tid och plats kommer att skicka ut
senare.
Bostadsrättsföreningen Blåsippans hemsida
Nu finns en hemsida där vi lägger upp viktig och bra information som rör din
bostadsrättsförening. Här kommer du bland annat hitta information om drift- och
skötselråd, stadgar, viktiga telefonnummer, information inför inflyttning m m. Du
hittar den på adress http://www.brfblasippan.se/

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ringa mig.
Jag vill passa på att önska en riktigt God Jul & Gott Nytt År!
Med vänlig hälsning
Björn Bäckström
Säljare/kundansvarig
Telefon: 08-475 34 73
Epost: bjorn.backstrom@ikano.se

