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Till alla köpare i HSB brf Studio 2. 

Hej!

Försäljningen  
Nu återstår endast ett fåtal lägenheter i brf Studio 2. Det är 
några tvåor och en etta som är osålda. När arbetet med att 
kontakta bosparare och medlemmar var klart återstod det ett 
tjugotal lägenheter att sälja till övriga intressenter. Det blev 
ett rejält tryck på telefonen när dessa lägenheter släpptes i 
mars månad. På en dag bokades flertalet lägenheter in för 
avtalsmöte! 

Byggnationen  
Sedan en tid tillbaka pågår bortkörning av jordmassor. 
Pålningen har börjat och beräknas pågå några veckor. Någon 
gång i början maj beräknas betongarbeten starta för brf 
Studio 2. 

Kundevent i maj  
Den 31 maj kommer vi att anordna ett trevligt evenemang på 
plats i Örgryte Torp. Vi ber er reservera denna söndag och 
återkommer om innehåll och tider. I början på maj kommer 
det hem en inbjudan till er. 

Tillval och övriga val  
Vi arbetar med att ta fram ett uppdaterat inredningshäfte 
gällande kostnadsfria val och tillval för brf Studio 2. Eftersom 
broschyren trycks i ett mycket tidigt skede innebär det att 
produkter kan utgå och ersättas med andra likvärdiga. När det 
nya häftet är klart kommer det även att finnas information om 
priser på tillvalen. Så snart det är klart skickar vi det till er via 
mejl, så ni hinner förbereda er innan ert första möte. 

Jag har tidigare meddelat att era möten med 
inredningsansvarig kommer att ske efter sommarsemestern, i 
augusti/september. Ulrika Johnsson på Makajo kommer att 
kontakta er för att boka in ett möte.  

Området  
Projekteringsarbetet för brf Studio 2 är inne i sitt slutskede, 
för att inom kort övergå i bygghandling. 

 

HSB tryggt köp  
HSB Göteborg har tecknat försäkringar för att göra din 
bostadsaffär extra trygg. Det handlar om försäkringar som 
täcker en eventuell dubbelboendekostnad och återköp med 
mera. Dessa försäkringar är gratis för dig. Kontakta mig om 
du vill ha mer information om försäkringsvillkor. 

HSB och hållbarhet  
HSB Göteborg arbetar efter en standard för socialt 
ansvarstagande; ISO 26000. Sedan 2013 är vi ISO 26000-
verifierade. Redan 2011 genomförde vi en genomlysning av 
vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv med hjälp av 
denna standard för att kunna maximera vårt bidrag till 
hållbar utveckling. 

Vi vill bli ännu bättre på hållbarhetsfrågor, få ännu nöjdare 
intressenter och bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Det 
innebär att vi tar ett helhetsgrepp över hållbarhetsfrågor som 
vi tycker är viktiga och som överensstämmer med våra 
kärnvärderingar. År 2013 genomförde HSB Göteborg en 
egendeklaration i socialt ansvarstagande och SP, Sveriges 
Tekniska forskningsinstitut, tredjepartsgranskade vår 
verksamhet och vi är första organisation som är verifierade. 

Miljöarbete i HSB  
Vi arbetar också aktivt med vårt miljöarbete när vi bygger nya 
bostäder. Både brf Studio 1 och brf Studio 2 byggs enligt 
miljöklass Silver. Denna klass värderar ett flertal faktorer så 

http://www.anpdm.com/newsletterweb/434450417044425C4276414B59/40?noTracking=true


Trafikkontoret som ansvarar för lokala gator, ny rondell vid 
Delsjövägen och sopsugsanläggningen, har sedan en tid 
påbörjat arbeten. Den tekniska projekteringen för lokalen i brf 
Studio 2 pågår och ett flertal intressenter har hört av sig och 
är intresserade av att hyra lokalen. Poseidon, som bygger 64 
hyreslägenheter och är närmaste granne med brf Studio 2, har 
startat sin projektering och beräknad inflyttning är 2017. 

Kom ihåg!  
..att kontakta mig om du byter adress, telefonnummer eller 

mejladress för att få all information om ditt nya boende.  

som energi, ljud, inomhusklimat och grönytor med mera. Vad 
som generellt kan sägas är att miljöklass Silver går utöver 
myndighetskrav för nyproduktion. 

Med vänliga hälsningar, 

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