Nyhedsbrev 3
Fjordbakken, 22/02/2017
Velkommen til vores opdaterede nyhedsbrev på Fjordbakken.
Vinteren har været over byggeriet på Fjordbakken, men alligevel har håndværkere og
byggeledelse fastholdt momentum – i særdeleshed på byggeriet af Utzon gårdhavehusene
på Fjorddraget. Vi ser også at andre byggerier er i fremdrift på Fjorddraget, og pt. er der
kun 13 ledige byggegrunde tilbage – så nu gælder det om at være hurtig, hvis man vil
sikre sig en byggegrund med perfekt beliggenhed tæt på Holbæk og med mulighed for
udsigt over Holbæk Fjord.
Alle de sydlige gårdhavehuse har nu isat vinduer og yderdøre, ligesom murerarbejdet
skrider hastigt fremad. De første huse vil blive startet med varme og tørring så snart den
første isolering er ilagt, hvilket er lige op over. Vi anbefaler alle at besøge vores billed og
video galleri på hjemmesiden (Set Fra Oven), da vi løbende lægger opdateret
billedmateriale herind. Bemærk at alle billeder og videoer kan downloades frit – I skal blot
trykke på den lille pil i højre hjørne af billedet eller videoen.
ÅBENT HUS ARRANGEMENT:

Sammen med

vil vi allerede nu invitere alle interesserede til årets
andet åbent hus arrangement for UTZON GÅRDHAVE HUSE - LØRDAG d. 15 april
2017 klokken 12-14.
Adressen er Fjorddraget 36, 4300 Holbæk.
Vi vil ved denne lejlighed vise et 147 m2 og et 127 m2 færdigt gårdhavehus frem. Vi
forventer stort fremmøde, så kom gerne tidligt.
Vi får mange henvendelser på rækkehusene som er projekteret til at skal bygges i den
sydligste del af Fjorddraget. Til alle jer der venter, har vi gode nyheder: I øjeblikket
forhandles der med en større dansk entreprenør, og vi håber at kan bringe ”BREAKING
NEWS” i løbet af meget kort tid – såfremt alle forhandlinger falder på plads.
HUSK, at I altid kan rette henvendelse til
i Holbæk, såfremt I er interesseret i
salgsmateriale, eller komme på besøg og få fremvist en bolig eller byggegrund.
Med venlig hilsen
Rishøjgaard P/S

