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Till alla köpare i HSB brf Studio 2. 

Hej! 

Roligt att se så många av er köpare på plats vid bygget i 
söndags, den 31 maj! Denna träff arrangerades dels för att ge 
er en känsla av hur långt vi hunnit i produktionen, och dels 
för att ni skulle få möjligheten att träffa era kommande 
grannar. Tack alla ni som kom!  

För er som inte hade möjlighet att komma; projektchefen 
informerade kring området i stort, konsortiefrågor och om 
inflyttning - som preliminärt sker under augusti månad 2017. 
Definitivt inflyttningsdatum får ni senast tre månader före 
inflyttningen. 

Försäljningen  
Nu är alla lägenheter i brf Studio 2 sålda! 

Öppet hus under vecka 34  
Under vecka 34 kommer vi att anordna Öppet Hus på Första 
Långgatan 28 A. Vi visar då en utställning med de material 
som blir era kostnadsfria val samt tillval. Personal från 
Makajo är med och svarar på era frågor. Därefter blir ni 
kontaktade för att boka in era personliga möten gällande val 
av inredning, troligen i slutet av augusti.  

Kostnadsfria val och tillval  
Eftersom broschyren trycks i ett mycket tidigt skede innebär 
det att produkter hinner utgå ur leverantörernas sortiment 
och ersätts med andra likvärdiga. Vi håller just nu på att ta 
fram ett uppdaterat inredningshäfte där också priser på 
tillvalen finns med. Det är troligen klart när vi träffar er på 
Öppet Hus i augusti. Tanken är att ni skall kunna förbereda er 
för tillvalsmötet. 

Jag har tidigare meddelat att era möten med 
inredningsansvarig kommer att ske efter sommarsemestrar, 
räkna med augusti/september. Ni blir då kontaktade av Ulrika 
Johnsson, på Makajo, som bokar in ett möte med er.  

Byggnationen  
Pålningsarbetet är precis klart och gjutning av bottenplattan 
är påbörjad. Dessutom pågår arbeten med armering för 

 

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

Gilla brf Studio 2 på Facebook!  
Vi har lanserat en Facebook-sida för brf Studio 1. Här går det 
att få löpande information och se bilder på vad som sker i 
projektet. Just nu kan du se bilder från vårt vårevent den 31 
maj. 

HSB Göteborg får nytt kontor  
Den första juli flyttar vi vårt kontor från Första Långgatan 28 
till Sven Hultins Plats 2. Det nya kontoret ingår i Johanneberg 
Science Park, och ligger vid Chalmers. Postadressen förblir 
densamma; Box 31 111, 400 32 Göteborg. 

Sommar och semester  
Snart är det sommar- och semestertider för många av oss. 
Personligen kommer jag att ha semester under juni månad. 
Elisabeth Ahlenius, som många av er tidigare haft kontakt 
med, kommer att svara på era eventuella frågor då jag är på 
semester. Elisabeth nås på telefon: 010-442 20 77 eller via 
mejl: elisabeth.ahlenius@hsb.se 

Jag vill passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar! 

http://www.anpdm.com/newsletterweb/434450417044415B4577444A59/40?noTracking=true
https://www.facebook.com/pages/HSB-brf-Studio-2/1406376246345989
mailto:elisabeth.ahlenius@hsb.se


bottenplattan och formning för ytterväggar. Markarbeten och 
betongarbeten med bottenplatta och källare kommer att pågå 
hela hösten och prefab-arbeten beräknas påbörjas i 
september. 

Området  
Projekteringsarbetet för Studio 2 är inne i sitt slutskede och 
övergår i bygghandling de närmsta veckorna. Trafikkontoret 
som ansvarar för lokala gator, ny rondell vid Delsjövägen och 
sopsugsanläggningen, har sedan en tid påbörjat arbeten. Den 
tekniska projekteringen för lokalen i 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 Studio 2, har startat sin projektering. Byggstart är 
planerad till augusti och beräknad inflyttning sker 2017.  

Med vänliga hälsningar, 

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

Bild från våreventet söndagen den 31 maj. Fler bilder hittar 
du på Facebook-sidan för brf Studio 2.  

Bild från våreventet söndagen den 31 maj. Fler bilder hittar 
du på Facebook-sidan för brf Studio 2.  
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