
Till alla köpare i HSB brf Studio 2.

Hej!
I augusti var det Öppet Hus för alla er köpare i brf Studio 2. I 
utställningen fanns prover på kakel, klinker och golv, för att 
bara nämna några exempel. Vi delade också ut en ny 
inredningslista med priser på tillvalen, som vi även skickat till 
dig via mail. Det går bra att kontakta mig, Karin Pollak, om du 
vill ha en pappersupplaga skickad till dig.

Möten - kostnadsfria val och tillval
Vi har en ny utställningslokal på vårt huvudkontor på Sven 
Hultins Plats 2. I denna lokal håller vi tillvalsmöten. Här 
finns prover på både kostnadsfria val och tillval. Du blir 
kontaktad 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 Studio 2:

Hus 1 lägenheterna 2-1111— 2-1242: 
september/oktober 2015

Hus 2 lägenheterna 2-2111— 2-2343: 
januari/februari 2016

Hus 3 lägenheterna 2-3121— 2-3252: 
september/oktober 2015

Hus 4 lägenheterna 2-4111— 2-4353:
januari/februari 2016

Byggnation
Bottenplatta och källarytterväggar under hus 1 och hus 3 är 
klara. Vi har också startat stomarbeten på dessa hus.
Samtidigt pågår arbete med bottenplatta och 
källarytterväggar för hus 2 och hus 4. Återfyllning runt 
husen sker löpande varefter väggarna blir färdiga. Se senaste 
bilderna från byggarbetsplatsen längst ned i brevet.

Varmvindar - förrådsutrymme
Under projekteringen har vi identifierat möjlighet att skapa 
fler förråd på vinden, mer information om detta får ni i 
kommande nyhetsbrev.

Området
Trafikkontoret har sedan en tid påbörjat sina arbeten med 
gator och ledningsnät för området. Dessutom är alla 
entreprenörer nu 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.

Detaljprojekteringen för butikslokalen i brf Studio 2 pågår och 
ett flertal intressenter har hört av sig och är intresserade av att 
hyra.

Poseidon, som bygger 64 hyreslägenheter och är närmaste 
granne med brf Studio 2, har startat sin byggproduktion och 
markarbeten pågår nu för fullt. Inflyttning sker 2017. I 
Poseidons fastighet kommer det att finnas en förskola.

Gilla brf Studio 2 på Facebook!
Glöm inte att gilla brf Studio 2 på Facebook. Här går det att få 
löpande information och se bilder från olika händelser i 
projektet. Just nu kan du se bilder från arbetsplatsen och 
byggnationen.

Kom ihåg! 
..att kontakta mig om du byter adress, telefonnummer eller 
mejladress för att få all information om ditt nya boende.

Nytt kontor, ny adress och nytt showroom 
Huvudkontoret har flyttat till Chalmersområdet, och den nya 
adressen är Sven Hultins Plats 2. Postadress förblir 
densamma; Box 31 111, 400 32 Göteborg. Här på det nya 
kontoret, i vårt showroom, hålls även inredningsmöten.

Ni är välkomna att kontakta mig eller Elisabeth Ahlenius om 
ni har några frågor!

Vänliga hälsningar,

Karin Pollak
säljare Nyproduktion
Telefon: 010-442 2037
E-post: karin.pollak@hsb.se

Elisabeth Ahlenius
säljare Nyproduktion
Telefon: 010-442 2077
E-post: elisabeth.ahlenius@hsb.se

Utsiktsbild, HSB brf Studio 2 - byggproduktion pågår: 




