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Finnboda Hamn
Information till
Boende & Hyresgäster

Hej !
Ombyggnationen av Spantverkstaden och Finnboda Dockland är i full gång. Rivningsarbeten är i stort avslutade och nu
vidtar själva återuppbyggnaden och skapandet av den delvis nya gestaltningen.
I Finnboda Dockland pågår just nu montage av nya väggelement.
För Saltsjö Vy pågår en intensiv verksamhet med färdigställande inför deras planerade inflyttning med början i september.
HSB bygger också den nya kajen sydost om Finnboda Pirar.

Sammantaget innebär detta att det är mycket maskiner och folk i rörelse.
För att hålla tidplaner blir det ibland en svår balansgång mellan å ena sidan att låta entreprenörer i viss mån utsträcka
arbetstid till helger och å andra sidan, begränsa den störning som det innebär för er.
Våra entreprenörer har i vissa fall på sistone tänjt på detta utöver vad som är acceptabelt.
Vi har regelbundna möten med samtliga produktionsledningar för att samordna arbeten utifrån bl.a säkerhet och buller.
Ni drabbas lite olika av detta, beroende var ni bor i området.
Jag hoppas dock på er förståelse för att vi på alla sätt försöker få Finnboda färdigt.
De respektive projektledarna/produktionsledarna är ansvariga för att hålla er informerade om speciellt bullrande arbeten
och arbeten utanför ordinarie tider.
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Om ni upplever att det inte funkar, hör av er direkt till dessa.

Fortsatt projektutveckling
Den pågående försäljningen av lägenheter i Finnboda Pirar har gått mycket bra. Vi har idag 81 tecknade bokningsavtal (av
totalt 92) vilket ger gott hopp om att vi kommer igång som planerat i september.
Vi jobbar också med Brf Finnboda udde, som är vårt nästa projekt i turordningen.
Preliminärt startar försäljningen hösten 2014.
Med hopp om en stundande, värmande vår…..
På återhörande!
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