Nyhetsbrev nr 4

Nya hyresrätter på

Roddaregatan

- Vänersborgs bästa läge!

Här följer senaste nytt från ny- och ombyggnationen på Roddaregatan.
Etapp 1 - Roddaregatan 12 A-B
Arbetet fortsätter enligt tidplan och inflyttning i befintliga
lägenheter kommer ske i början på december. I de nya lägenheterna på våning 4 och 5 är inflyttningen planerad till
1 februari 2012.
Visning på Roddaregatan 12 A
Helgen 21-22 januari mellan klockan 10.00-15.00 kommer
vi ha öppet för visning i några av de nya lägenheterna. Våra
Möbler och inredare CLEO Bohwalli kommer möblera upp
en lägenhet och skapa lite härlig ”hemma hos”-känsla på
Roddaregatan 12 A. Ett gyllene tillfälle att titta på de nya
lägenheterna, njuta av utsikten och spana in den senaste
inredningstrenden!

Vi kommer att påbörja kontraktskrivning i februari/mars
2012. Så för Er som vet med Er att Ni står långt fram i kön
är det läge att börja fundera över vilken lägenhet som kan
tänkas passa Er.
Lägenhetsfördelning etapp 2 - Roddaregatan 10 A-C
Antal
Storlek
Yta
Hyra/mån
2 st
2 rok
ca 63 kvm
7 150 kr
2 st
2 rok
ca 69 kvm
7 650 kr
2 st
3 rok
ca 70 kvm
7 950 kr
2 st
3 rok
ca 72 kvm
8 150 kr
2 st
3 rok
ca 74 kvm
8 350 kr
2 st
4 rok
ca 93 kvm
10 250 kr
Boende på Roddaregatan 10 A-C har företräde på de nybyggda lägenheterna. De nya planlösningarna finns att se
på vår hemsida www.vanersborgsbostader.se.

Etapp 2 - Roddaregatan 10 A-C
Vi håller som bäst på att planera etapp 2 på Roddaregatan.
Vi har lämnat in underlag för bygglov och väntar med spänning på att det ska gå igenom i början på december. Enligt
tidplan kommer befintliga hyresgäster att evakueras i början på januari för att sedan återvända i december nästa år.
De 12 nya lägenheterna beräknas vara klara till 1 februari
2013.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta
undertecknad eller projektledare Jan-Eric Borgmalm på
telefon 0521-260 277 eller på janeric.borgmalm@vanersborgsbostader.se.

Uthyrning av nya lägenheter
Vi kommer hyra ut lägenheterna enligt den kö som öppnade 26 mars 2011. Vi har i nuläget över 100 köanmälningar.

Åsa Svensson
Marknadschef

Med vänliga hälsningar

Välkommen
på visning
21-22 januari
mellan kl.
10.00 -15.00
Om du inte vill ha fler nyhetsbrev ringer du 0521-260 283
eller mailar asa.svensson@vanersborgsbostader.se

