Nyhedsbrev 9
Fjordbakken, 01/02/2018
Velkommen til Fjordbakkens Nyhedsbrev,
Arbejdet med færdiggørelsen af etape 1 på Kirsebærdraget går fantastisk godt og efter alle planer.
leverer de første færdige rækkehuse i midten af februar måned, og det er en glæde
at vi nu kan invitere til ÅBENT HUS ARRANGEMENT søndag d. 18 januar 2018 klokken 12-14.
Ved denne lejlighed vil vi møblere første færdige rækkehus, og vi glæder os til at vise det flotte
kvalitets-byggeri frem til jer alle.
Interessen for rækkehusene er meget stor, og vi har derfor allerede nu besluttet at åbne op for etape
3 på rækkehusene – dette medfører yderligere 6 rækkehuse i 2 plan at vælge imellem.
Kontakt
såfremt I er interesseret i nogle af vores udbudte boliger på Kirsebærdraget eller
Fjorddraget. Vores hjemmeside vil også løbende blive opdateret med information om de enkelte etaper
under menuen ”Rækkehuse”.
Husk, at jo tidligere I tager beslutning om køb for fremtidige etaper, jo før kan I medvirke i afgørelsen
om hvilket nummer rækkehus I ønsker – men også om, hvor stort dette skal være, samt hvordan den
endelige indretning skal tilrettelægges. Til alle rækkehusene er der en tilvalgsliste med faste priser,
hvor I kan finde ekstra luksus goder – eller for eksempel en balkon med unik udsigt over hele
Fjordbakken – for visse af boligerne også med en skøn udsigt over Holbæk Fjord.

Rishøjgaard PS har nu lavet endelig aftale med byggefirmaet EURODAN-HUSE om salg af 8 unikke
byggegrunde placeret på ÆBLEDRAGET, som er arealet længst mod øst på Fjordbakken. Herudover
har 3 heldige købere hver erhvervet en byggegrund med en fantastisk beliggenhed. Entreprenør
SØREN KRISTIANSEN A/S er derfor nu i fuld gang med at etablere stikledninger til kloak, El, vand etc.,
og vejen for Æbledraget forventes færdig den 1 april 2018 – om alt går vel.
Til slut vil vi som altid 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.

Med venlig hilsen fra Rishøjgaard P/S

