
 

Projekt Hangaren, information juni 2014 

Detta är en information till er som bokat lägenhet i projekt Hangaren. Informationen är tänkt att 

skickas ut per mail en gång i månaden med början i juni 2014 och syftar till att hålla er uppdaterade 

om vad som händer i projektet. Vi på Hangaren Bostad i Sverige AB är tacksamma för det förtroende 

ni visat oss genom att boka en lägenhet i projekt Hangaren och lovar att göra vårt yttersta för att 

svara upp mot era förväntningar. Välkomna till projekt Hangaren!  

Försäljning 

Samtliga 36 lägenheter i projektet är bokade. Med början nu i sommar kommer ni som tecknat 

bokningsavtal att bli kallade till mäklaren för att teckna förhandsavtal. Ni kommer dessförinnan ha 

fått möjlighet att ta del av föreningens förhandskalkyl som just nu är hos intygsgivare för granskning. 

Bygglov, tillstånd 

Bygglov beviljades av Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka i enlighet med ansökan. Vi håller nu på 

att skaffa de nödvändiga övriga tillstånd som behövs för att kunna starta byggnationen. 

Tider 

Vi räknar med att börja bygga i slutet av sommaren. Dessförinnan kommer tomten hägnas in och 

förberedas med trädfällning och markutjämning samt att den befintliga byggnaden kommer att rivas. 

De första två husen beräknas stå klara för inflyttning under andra kvartalet 2015 och det sista huset 

väntas vara inflyttningsklart i september 2015. 

Byggnationen 

Efter att förberedande markarbeten gjorts, kommer grunderna att utföras. Därefter med beräknad 

början i oktober kommer husstommarna att monteras och förses med tak, fönster och dörrar. Under 

vintern och våren färdigställs så invändiga arbeten. Avslutningsvis, under våren/sommaren nästa år 

färdigställs gräsmattor och växtlighet. 

Övrigt 

Bostadsrättsföreningens namn är Brf Hangaren.  

Om det är något ni undrar över, är ni välkomna att kontakta fastighetsmäklare Lena Larsson eller 

Christine Berg, eller någon av oss nedan som är ansvariga för projektet. 

Med vänliga hälsningar, Hangaren Bostad i Sverige AB 

 

Henrik Abelin  Anders Larsson Peter Lindgren 


