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Månadsrapport mars 2016
Mars månad har runnit på mycket snabbt och
avslutades med ett par härliga påsklediga dagar
i slutet av månaden. Tidig påsk i år!
Att rapportera för perioden är förstås att
fullständig slutbesiktning av hus P, Radarflyget
skedde den 29 mars 2016, där nu även
saluhallsdelen är färdigställd. Det arbetas
intensivt på insidan från Axfoods sida med att
flytta in i butiken och bygga varulager. På
utsidan sker markarbeten och parkeringsytor
färdigställs inför öppningen i slutet av april. Det
är alltid roligt med en liten jämförelse från
föregående år i mars, då stommontaget pågick
som bäst på fastigheten, se bilderna nedan. Det
händer en del på ett år!

personnr./organisationsnr. samt registrerat
aktieinnehav, dels anmäla antalet biträden
(högst två) aktieägaren avser medföra till
årsstämman på sätt som föreskrivs i föregående
stycke. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera
sina aktier måste i god tid före den 7 april 2016
genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear
Sweden AB för att få rätt att delta i årsstämman.
För fullständig kallelse hänvisar vi till vår
webbplats www.amhult2.se
Byggnationen av kvarter Signalflyget 1 tuffar
på i god ordning och nu kan man verkligen se
hur husets volym tar plats i området. Kvarteret
är det hus som i vår etapp kommer att utmärka
sig med sina våningsplan och bli en motpol till
huset Vingen som syns på norrsidan av Amhult
Centrum.

Radarflyget i mars 2015

Radarflyget i mars 2016
Den 23 mars publicerade vi även vår
årsredovisning 2015. Vi önskar Er nöjsam
läsning.
Den 11 mars publicerades vår kallelse i
dagsmedia till årsstämma onsdagen den 13 april
2016 kl. 14.00 på Kulturhuset Vingen,
konferenslokal Tärnan i Torslanda. Aktieägare
skall för att få delta i årsstämman: dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken torsdagen den 7 april 2016, dels
anmäla sitt deltagande till Bolaget senast
torsdagen den 7 april kl. 12.00 enligt något av
följande alternativ; per post på adress Amhult 2
AB, Flygledarevägen 3A, 423 37 Torslanda, per
e-mail på adress catharina@amhult2.se, per
telefon 031-92 38 35 eller per telefax 031-92 21
88. Vid anmälan bör uppges namn,

Signalflyget 1 i mars 2016.
Betr. kvarter O, Stridflyget pågår här på plan 4
diverse gipsarbeten och installationer. På plan
1-3 pågår målning. Murning av fasaden är klar
och nu pågår putsarbeten utsida. I restaurangen
monteras undertaken. Vi ser fram emot vårt
övertagande av fastigheten till sommaren.

Stridsflyget i mars 2016.
På återhörande.

Maria Nord Loft
VD

