
 

Projekt Hangaren, information december 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. Senaste månadsbrevet skickades ut i mitten av 

september och nästa månadsbrev kommer att skickas ut i januari 2015. Du kan även följa oss 

på Facebook eller titta in på hemsidan www.hangarenbostad.se. 

Arbeten under hösten 

Grunden och stommen samt tak och fönster för det första huset (hus 3) är nu på plats. 

Grunden för det andra huset (hus 2) är klar och större delen av stommen på plats. På bilden 

ovan syns hus 3 till höger och hus 2 till vänster.  

Pågående arbeten 

Just nu pågår arbetet med grunden till hus 1 (det tredje och sista huset) som kan ses i 

förgrunden på bilden ovan. Vi räknar med att gjuta betongplattan på måndag. Förberedelser 

för parkeringen mot lokalgatan pågår och kommer att fortsätta under vintern om vädret 

medger. 

Kommande arbeten 

Efter helgerna kommer stommen till hus 2 att färdigställas och tak och fönster att sättas på 

plats. Stommen till hus 1 kommer att påbörjas så snart stommen till hus 2 är klar. 

Val av kök mm 

Vi kommer i dagarna att skicka ut information om kök mm till de av er som bokat lägenhet i 

hus 3 och till er i de övriga två husen under januari/februari. Detta för att ni i god tid skall ha 

möjlighet att ta ställning till de förslag vi lämnat och återkomma med ev önskemål om 

ändringar. Mer info om detta kommer längre fram. 

Uppehåll över jul och nyår 

Fr o m den 22:a december t o m den 7:e januari kommer bygget att göra uppehåll och vår 

personal inte att vara på plats. Vi ber att få önska alla en skön och avkopplande helg och 

ledighet och ser fram mot det fortsatta arbetet under 2015. 

Med vänliga hälsningar, Hangaren Bostad i Sverige AB 
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