Nyhedsbrev 6
Fjordbakken, 19/04/2017
Velkommen til vores opdaterede nyhedsbrev på Fjordbakken.
En kæmpe tak til alle jer som mødte op til ÅBENT HUS arrangementet d. 15 april 2017,
afholdt sammen med
, Holbæk Kommune og de fleste af Fjordbakkens
samarbejdspartnere.
Der blev noteret lidt over 100 besøgende, og vi har aldrig før set så mange biler være
parkeret op ad Fjorddraget. Det bekræfter den interesse for Fjordbakken som vi har set
spire i løbet af det tidlige forår, med flere salg af byggegrunde og huse.
Vores åbent hus arrangement gav også mulighed for at præsentere vores nye rækkehuse,
som vil blive bygget af
, og flere er allerede nu skrevet op til køb af de første
der bliver bygget. Vores menu ”RÆKKEHUSE” på hjemmesiden, vil snarest blive
opdateret med specifikke tegninger og beskrivelser af de flotte rækkehuse, ligesom
lokalplaner og tekniske oplysninger for området vil være tilgængeligt for frit download.
Bemærk for rækkehusene, at priserne er inden for rækkevidde for de fleste - startende
med kr. 1.995,000 for et hus på 112 m2. Husene bliver udført i kvalitetsmaterialer, og
elementer bliver leveret direkte fra Danhaus fabrik i Esbjerg, som sikrer en særlig høj grad
af kvalitetskontrol.
Besøg vores menu
og se videoen fra et besøg vi foretog på fabrikken
primo marts 2017. Man kan også her se eksempler på Danhaus byggeri fra Hjerting ved
Esbjerg. Vi ser meget frem til samarbejdet med Danhaus, og er overbeviste om de vil levere
et kvalitetsbyggeri der er ”second to none”.
Er I særligt interesserede i vores rækkehuse, anbefaler vi at I retter henvendelse til
danbolig i Holbæk, som vil være behjælpelige med salgsmateriale, eller sikre I bliver
skrevet op til køb af en bolig.
Bemærk – at i samarbejde med
kan der tilbydes favorable vilkår ved
køb af rækkehus. I skal blot kontakte Sparekassen Sjælland ved Direktør Henrik
Møllegaard (se menuen KONTAKT) som så vil forklare hvilke tilbud og vilkår der kan
gives.
Vi glæder os til hen over sommeren 2017 at lægge både billeder og videoer frem så I kan
følge med i processen omkring opførelsen af rækkehusene.
Og så håber vi naturligvis snart at komme med endnu flere gode nyheder fra Fjordbakken
;o)

Med venlig hilsen
Rishøjgaard P/S

