Nyhedsbrev 7
Fjordbakken, 25/09/2017
Velkommen til vores opdaterede nyhedsbrev på Fjordbakken.
Sommeren 2017 kører på sidste vers, og vi fik endelig taget en runde og opsummeret med vores
vanlige Nyhedsbrev.
En kæmpe stor tak til alle jer som mødte op til ÅBENT HUS arrangementet søndag d. 24 september
2017, afholdt af
, Holbæk. Det er en stor fornøjelse at se så mange fremmødte; over 100
personer var klar til en tur i området, og vi håber I alle fik de oplysninger som I kom efter – og samtidig
fik en fornemmelse af det høje kvalitets niveau som der bliver bygget med i området. Mangler I
informationer om rækkehusene, så kontakt Danbolig Holbæk,,,I finder kontakt oplysninger under
menuen ”KONTAKT”.
Vores åbent hus arrangement havde særligt fokus på de nye rækkehuse som bliver bygget
af
, og vi oplever en meget stor interesse fra alle sider. Mange er skrevet op til køb af en
bolig, og flere har handlet i god tid, så man er sikker på at få præcis den bolig man ønsker.
Bemærk for rækkehusene, at priserne er inden for rækkevidde for de fleste – og da det er super
optimerede huse med en meget effektiv energiløsning, vil den årlige varmeregning være noget man kun
glæder sig over.
Husene bliver udført i kvalitetsmaterialer, og elementer bliver leveret direkte fra Danhaus fabrik i
Esbjerg, som sikrer en særlig høj grad af kvalitetskontrol. Se i vores billedarkiv, når de første vægge
bliver rejst og samlet – den effektive bygge proces som Danhaus har udviklet, sikrer optimal projekt
udførelse af professionelle håndværkere og opsyn af tilsvarende professionelle bygningsinspektører.
Besøg også vores hjemmeside menu
og se videoen fra et besøg vi foretog hos
Danhaus primo marts 2017. Man kan også her se eksempler på Danhaus byggeri fra Hjerting ved
Esbjerg. Bemærk for 2 plans rækkehusene, er der mulighed for tilvalg af altan/terrasse på 1 sal, som vil
give en uovertruffen udsigt ud over landskabet og i mange tilfælde også over Holbæk Fjord.
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.I
øjeblikket er der igangsat byggeri af 10 rækkehuse, men yderligere 10 forventes igangsat i anden etape
inden for kort tid, hvorfor opskrivning allerede nu er muligt. Se i øvrigt vores tegningsplaner under
menuen ”RÆKKEHUSE” for de forskellige etaper.
For interesserede til UTZON gårdhavehuse: Den endelige færdiggørelse af ude arealerne omkring
gårdhavehusene har desværre været lidt forsinket grundet den våde sommer. Nu er der dog fart på
færdiggørelsen, og vi kan se på det fine salg i weekenden at interessen stiger som husene er færdige.

Bemærk – at i samarbejde med
kan der tilbydes favorable vilkår ved køb af
rækkehus, gårdhavehus eller byggegrund. 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 har hen over sommeren 2017 lagt en del billeder op – og vil snarest fortsætte med at producere
vores flotte videoer taget fra drone perspektiv.
Og så håber vi naturligvis snart at komme med endnu flere gode nyheder fra Fjordbakken.
Livet er dejligt
Med venlig hilsen
Rishøjgaard P/S

