Nyhedsbrev 8
Fjordbakken, 31/12/2017
Glædelig Jul og Godt nytår til alle læsere af vores 8 og sidste 2017 nyhedsbrev på Fjordbakken. Vi kommer med
flere Nyhedsbreve i 2018.
Efteråret blev akkurat lige så hektisk som vi forventede – men på den positive måde. Vi fik sat rigtig godt gang i
byggeriet af rækkehusene på Kirsebærdraget - professionelt styret af
; Og på denne sidste dag i
året kan vi konstatere at ca 10 nye ejere af et rækkehus er enige med os i, at energirigtigt kvalitetsbyggeri er
vejen frem. Og frem for alt med den gode beliggenhed, - nær de faciliteter som vi alle jo gerne vil nyde i
hverdagen. Det er indkøb, skoler, institutioner og gode job muligheder – alt sammen noget som et hurtigt
udviklende Holbæk kan byde på.
Med lidt forsinkelser grundet den regnfulde sommer, blev fællesarealerne ved UTZON husene praktisk taget
færdige. Endvidere er gadelamper og fortove ved at være færdige på de fleste steder, hvor det er muligt –
endelig afslutning vil komme henover 2018. Da vi har været klar over en del tunge lastbiler har skullet frem og
tilbage på vejene på Fjordbakken, har vi udskudt at lægge det sidste lag asfalt som skal på alle vejene. Dette
forventer vi også vil komme på i 2018 – der er langt de fleste store byggerier afsluttet.
En kæmpestor tak til alle jer som mødte op til vores ÅBENT HUS arrangementer i 2017. Vi er meget glade for
alt den feedback vi har fået i forhold til indretning og forberedelse af rækkehusene. Det har også varmet at høre
kommentarer som ”det er en genial indretning” og ”det hér vil jeg gerne eje”.
Der sker hele tiden en rivende udvikling på FJORDBAKKEN – og vi kan allerede nu annoncere der vil komme et
først i det nye år.
Er der nogen af jer derude som går og overvejer at investere i et af vores flotte rækkehuse, vil vi anbefale I
hurtigst muligt kontakter danbolig Holbæk for at få assistance om hvad der er muligt.
I skal også være opmærksomme på, at
tilbyder helt særlige finansieringsmuligheder uanset om
det er et rækkehus, Gårdhavehus eller en Byggegrund I er interesseret i.
Bemærk – at i øjeblikket er der historiske lave realkredit renter, og rækken af tilbud om kombinationslån i alle
afskygninger er aldrig set lige i Danmark. Dette er til boligejernes fordel – og med meget lave
forbrugsomkostninger til energi vil I være fuldt fremtidssikret.
Bemærk også, at I har mulighed for unik indretning af jeres nye rækkehus, såfremt I laver en aftale om køb tidligt
i byggeprocessen. Her er mulighed for særlig indretning af værelser, skabe og placering af vægge præcis hvor
man ønsker det. Og selvfølgelig er der en tilvalgsliste, hvor man kan forkæle sig selv med ekstra udstyr der vil
gøre hverdagen endnu mere behagelig.
Til slut, vil vi gøre jer opmærksomme på vores hjemmeside menu ”SET FRA OVEN” – hvor der er flotte videoer
og billeder der dokumenterer den løbende udvikling på hele FJORDBAKKEN området.
Vi glæder os til at vise endnu mere i 2018.
Følgende samarbejdspartnere vil altid kunne assistere ved køb af Bolig eller byggegrund:

KONTAKT:
Salg foreståes af:

FINANSIERING:

hvortil henvendelse kan rettes:
Ejendomsmægler

Kontakt for ønske om tilbud:

Trine S. Jensen
Telefon: 5948 2336
Mobil: 4026 6030
www.danbolig.dk/butik/holbak
Telefon: 5944 1112
E-mail: holbaek@danbolig.dk

Direktør Henrik Møllegaard
Telefon: 5948 1150
E-mail: hmj@spks.dk
Kunderådgiver Morten
Hagemann
Telefon: 5948 1174
E-mail: mag@spks.dk

Vedr. teknik og
indretning på
rækkehuse:

Kontakt kan også rettes til:

Danhaus A/S
Skagerrakvej 8
6715 Esbjerg N
Telefon +45 7614 7070
E-mail: bb@danhaus.dk
www.danhaus.dk

Direktør for Rishøjgaard P/S
Advokat Henrik Krebs
Kalundborgvej 210
DK-4300 Holbæk

Med venlig hilsen OG – GODT NYTÅR fra Rishøjgaard P/S

E-mail: hk@advokat-krebs.dk

