Nyhetsbrev Brf Skörda sommar 2017

Läs brevet i din webbläsare

Glad sommar!
Hoppas du har haft en härlig start på sommaren. Innan vi smiter iväg på några veckors
semester för att ladda batterierna inför hösten vill vi berätta vad som händer i Brf Skörda

Vad händer på
bygget?
I Brf Skörda är vi precis klara med
garageplan som ni delar med
grannföreningen Brf Odla. Under vecka 35
börjar vi med stomresningen och ni
kommer då att kunna se hur våning för
våning växer fram.
Bilden här bredvid är tagen en solig dag i
slutet av juni.

Vad händer framöver?
Förhandsavtal:
Under hösten planerar vi att börja teckna förhandsavtal. Du behöver i samband med det
visa ett giltigt lånelöfte. Du kommer att få mer information av oss när det närmar sig din
tur.
Inredningsval:
När det är dags för inredningsval kommer du att då en inredningskatalog med alla val du
kan göra. Du kommer att få mer information under hösten.
Platsbesök:
Under byggtiden kommer du få komma på två platsbesök. På det första platsbesöket är

betongstommen uppe och det går att föreställa sig hur din lägenhet kommer att se ut
även om inte alltid innerväggarna är på plats. På det andra platsbesöket är nästan allt
klart. Då kan du till exempel ta mått för möblering, syna av eventuella inredningsval.
Separata inbjudningar till kommer på mejlen när det börjar närma sig.
Besiktning:
Du kommer att blir inbjuden till slutbesiktningen av din lägenhet. Den sker oftast cirka en
månad innan tillträdet.
Definitivt tillträde:
Ditt definitiva tillträdesbesked får du 4 månader innan det är dags att flytta in.
Upplåtelseavtal:
Cirka tre månader innan ditt tillträde kommer mäklaren att skicka hem upplåtelseavtalet
för påskrift. Då ska också handpenningen på 10 % betalas.

Kontaktuppgifter
Mäklare Johan är föräldraledig och Alexander Cardley vikarierar för honom. Vid
frågor om avtal når du honom på 08 441 57 96 alternativt
alexander.cardley@nytthem.se . Alexander har semester v. 28 - v. 31 och du når
då någon av hans kollegor på 08-4415700.
Mig kan du kontakta om du har några övriga frågor om din lägenhet i Brf Skörda.
Jag har semester v. 28 - v. 32 och du kan under den tiden nå någon av mina
kollegor på 010-330 44 00. Övrig tid når du mig på 010-330 40 75 eller
ida.gardinge@ikanobostad.se .
Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?
Glöm inte att meddela oss om du byter mail, adress eller telefonnummer.

Jag vill önska dig en riktigt bra sommar med många fina, soliga dagar!
Med vänlig hälsning
Ida Gardinge, Kundansvarig Brf Skörda
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