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Månadsrapport september 2015
Under september månad har vi genomfört vårt första
projekteringsmöte avseende utformning av Amhult
Signalflyget 208:2 (kvarter LM) fortsättningsvis
benämnt Signalflyget 2, systerkvarter med
Signalflyget 1. Vi kommer i arbetet med gestaltning
och utformning av kvarteret att eftersträva att detta
harmoniserar med övrig bebyggelse och att vi får en
tilltalande helhet. Här kommer vi att producera
ytterligare bostäder och kvarteret kommer att vara
granne med kvarter Signalflyget 1 och dess
hyresrätter. Främst kommer här att produceras tvåoch tre rumslägenheter men även fyra rums
lägenheter. Ett fåtal enrumslägenheter kommer att
finnas i huset. Parkering planeras preliminärt under
mark och kvarteret kommer att få en grön innergård.
Naturligtvis kan vi i vårt arbete med Signalflyget 2
använda de erfarenheter vi fått från övriga
bostadsproduktioner i etappen och arbeta med
förbättringar och besparingar.

Avseende kvarteret Stridsflyget (kvarter O) har
uppfyllnad av schaktmassor för detta kvarter
genomförts och nu läggs rör under bottenplatta samt
formning och isolering bottenplatta pågår.

Exempel bofaktablad Signalflyget 1.

Vi arbetar även aktivt med hyresgästbesättning för
lokalen i kvarter Signalflyget 1. Gällande
hyresgästbesättningen i kvarter Radarflyget (kvarter
P) har vi endast en mindre lokal ledig där
förhandlingar pågår med intressent.

Preliminär ritningsbild av kvarter Signalflyget 2.

Avseende produktionen i Signalflyget 1 (kvarter N)
har Wästbygg i dagsläget 11 medarbetare på
byggarbetsplatsen. Pålningsarbetena är avslutade
och ett kranfundament är gjutet där nu finns
monterad en mindre kran. Urschaktningen är
påbörjad och gjutningen av pumpgropar samt
pålplintar pågår.
Under september månad har vi sänt ut brev till de
personer som står i vår hyreskö för bostäder och där
den administrativa avgiften är 400:- per år. I brevet
berättar vi om rådande förtur och att bostäderna i
Signalflyget 1 kommer att fördelas under hösten
2016. Först vid denna tidpunkt kommer samtliga
hyresvillkor att finnas tillgängliga. Redan nu finns
bofaktablad på vår hemsida där man kan se de olika
layouterna och typerna av lägenheter som
produceras i kvarteret. Ta er gärna en titt på dessa.

För Er som är bosatta i Västra Götalandsregionen
och inte har alltför långt till Trollhättan så kan jag
berätta att Amhult 2 kommer att besöka
Aktiespararna Trollhättan den 14 oktober.
Ni hittar mer information om evenemanget på
Aktiespararnas hemsida:
http://www.aktiespararna.se/sajt/kontakt/lokalavdel
ningar/lok/aktiespararna/Trollhattan
Det vore trevligt att möta Amhult 2:s aktieägare här.
På återhörande.

Maria Nord Johannesson
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