
Till alla köpare i HSB brf Studio 2.

Hej!
Julen och övriga helger i december närmar sig nu 
snabbt. Jag hoppas att ni får en fin jul och att du 
som skall vara ledig laddar batterierna inför nya 
året 2016.

Möten och kostnadsfria val och tillval
Vi har nu genomfört alla inredningsmöten för hus 1 och hus 
3 i vårt showroom på Sven Hultins Plats 2. Nu är det dags för 
hus 2 och hus 4 att bli kontaktade av Ulrika Johnsson på 
Makajo, som bokar in möte med dig. 

Mötena sker i en viss turordning, som bestäms utifrån 
byggordning av de fyra husen i brf Studio 2:

Hus 2, lägenheterna 2-2111— 2-2343: 
december 2015/januari 2016
Hus 4, lägenheterna 2-4111— 2-4353: 
januari/februari 2016

Byggnation 
Nedan redovisar jag i punktform hur långt de olika husen 
kommit i produktion:

Hus 1 – fredagen den 18 december gjuter vi sista 
våningsplanet. Just nu jobbar vi med armering och övriga 
installationsarbeten på det sista våningsplanet 
Hus 2 – montering av betongväggar på plan 2.
Hus 3 – gjutning av våningsplan 4. 
Hus 4 – gjutning av väggar på våningsplan 3.

På innergården fortlöper arbetet med tätskiktet.

Fönster
Nu är fönsterleverantör i brf Studio 2 utsedd, leverantören är 
Wicona. Vi har beslutat att det blir helaluminiumfönster då 
det innebär många fördelar både i design och för framtida 
underhåll. Det har kommit många frågor gällande fönster och 
kanske speciellt på hur fönstren i gavellägenheterna kommer 
att se ut. Vi hoppas kunna förmedla mer information och visa 
bilder på utförande i januari 2016.

Interntrappa i etagelägenheter
Vi har även utsett leverantör för interntrappor i 
etagelägenhet. Vi kommer att kunna visa bilder på dessa i 
januari. De lägenheter som har interntrappa har till viss del 
fått en förändring på boarea. Den informationen har vi skickat 
via mejl till berörda lägenheter. 

Varmvindar 
I hus 2 och hus 4 kommer det att finnas möjlighet att hyra 
extra förråd på vinden. Vi har nu beslutat att utnyttja det 
utrymme som finns i två av huskropparna, hus 2 och hus 4, 
genom att skapa varmvindar. Vi bygger ett antal förråd som 
föreningens medlemmar kan hyra. Storlekar på förråden är 
ännu inte klara och inte heller vad de kommer att kosta. Vi 
återkommer med mer information i nästa nyhetsbrev. Det går 
bra att anmäla ditt intresse för ett förråd redan nu, genom att 
mejla till mig på karin.pollak@hsb.se

FAQ- vanliga frågor och svar
Under tiden som byggnation och inredningsvalen pågår, 
uppstår ofta frågor som samtliga våra köpare kan ha glädje av 
att känna till. Jag har därför upprättat en så kallad FAQ-lista 
med frågor och svar som ni läsa på hemsidan för brf Studio 2,
 hsb.se/goteborg/brf/studio2.

Området
Trafikkontoret arbetar på med gator och ledningsnät för 
området. Dessutom är alla entreprenörer i området på plats 
vilket gör att det är många som skall samsas på arbetsplatsen. 
Om du är på promenad finns alternativa vägar in till 
Delsjöområdet, som kan kännas säkrare.

Poseidons arbete med 64 hyreslägenheter pågår för fullt. De 
är närmaste granne med brf Studio 2 och inflyttning där sker 
2017. I Poseidons fastighet kommer det att finnas en förskola.

Kom ihåg!
...att kontakta mig om du byter adress, telefonnummer eller
mejladress för att få all information om ditt nya boende. Det
räcker inte med att göra en adressändring.

Brf Studio 2 på Facebook
Glöm inte att gilla brf Studio 2 på Facebook! Här går det att se 
bilder från olika skeden i projektet. Sök på HSB brf Studio 2 
på Facebook för att hitta sidan. 

Nytt kontor, ny adress och nytt showroom
HSB Göteborgs huvudkontor har flyttat till Sven Hultins plats 
2. Det nya kontoret ligger inne på Chalmersområdet. Här 
hålls även inredningsmöten. Postadress blir: Box 31111, 400 
32 Göteborg. 

Julledighet och kontakt
Elisabeth och jag kommer att vara lediga i mellandagarna och 
nås säkrast i januari igen. Ni är välkomna att kontakta mig 
eller Elisabeth Ahlenius på telefon eller mejl om ni har frågor! 

God Jul och Gott Nytt År från oss 
alla i brf Studio 2-teamet!

Vänliga hälsningar,

Karin Pollak
säljare Nyproduktion
Telefon: 010-442 20 37
E-post: karin.pollak@hsb.se

Elisabeth Ahlenius
säljare Nyproduktion
Telefon: 010-442 20 77
E-post: elisabeth.ahlenius@hsb.se

Besök gärna hemsidan för HSB brf Studio 2
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