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Nya hyresrätter på

Roddaregatan

- Vänersborgs bästa läge!

Det var stort intresse för visningen av de nybyggda
lägenheterna på Roddaregatan. Under tre dagar
hade vi närmare 1 800 besökare.
Uthyrning och inflyttning - etapp 2 Roddaregatan 10 A-C
Vi kommer nu att påbörja fördelningen av lägenheterna i
etapp 2. Vi kommer via telefon hantera köanmälningarna i
turordning som de har kommit in. När de 12 lägenheterna
är bokade, kommer vi att bjuda in de som får möjlighet att
teckna sig till ett informationsmöte med efterföljande kontraktskrivning. Inflyttning beräknas till 1 februari 2013. Vet
du med dig att du har en bra placering i kön är det dags
att börja fundera över vilken lägenhet du helst önskar. Man
kommer kunna följa uthyrningen på vår hemsida www.vanersborgsbostader.se/nyproduktion. Får man ingen lägenhet i etapp 2 står man kvar i kön till etapp 3.
Uthyrning av lägenheter vid omflyttning
Tänk på att kön till Roddaregatan enbart är till de nybyggda
lägenheterna. Är du intresserad när det blir omflyttning i de
nybyggda lägenheterna, måste du även registrera dig i vår
ordinarie bostadskö.

Du måste själv vara aktiv och söka lägenheter som blir lediga, det är sedan kötiden som avgör vem som får lägenheten. Utförligare information om uthyrningsprocessen hittar
du på vår hemsida eller ring Bobutiken på 0521-260 280.
Bygginformation
Nu har etapp 2 dragit igång på riktigt. Ställning och väderskydd är på plats så Skanska har startat med yttertaksrivning som tar ett par veckor. I etapp 2 kommer vi renovera
18 st lägenheter om 3 rum och kök samt bygga ytterligare
12 nya lägenheter. På vår hemsida kan ni se planlösningar
och hyresnivåer för de olika varianterna.
Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta
undertecknad eller projektledare Jan-Eric Borgmalm på
telefon 0521-260 260.
Med vänliga hälsningar

Åsa Svensson
Marknadschef

Det gör du enklast via vår hemsida www.vanersborgsbostader.se/bobutiken, där klickar du på ”Registrera dig” och
följer instruktionerna.

Om du vill gå ur kön ringer du 0521-260 280 eller mailar bobutiken@vanersborgsbostader.se

