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Månadsrapport november 2015
November månad inleddes med ett styrelsemöte där
delårsrapport 3 godkändes, vilken publicerades den
5 november 2015. Bolagets omsättning under
perioden januari till september uppgick till 3 861
(6 037) TSEK. Bolagets resultat under samma period
uppgick till – 1 427 (73 069) TSEK efter skatt.
Resultat per aktie (före och efter utspädning)
uppgick för perioden till – 0,23 (11, 86) kronor per
aktie.
Plan 2 Kv. Stridsflyget är uppe.

Vi noterar också att under månaden har aktien i
Amhult 2 nått sin högsta notering någonsin, all time
high med en notering om 68,75 per aktie. Det
gläder oss att den resa bolaget inledde med
emissionen 2013 har fått genomslagskraft i aktiens
kursutveckling.

Vi ser också att arbeten med handelsgatan som skall
löpa förbi kvarteret med Willys och Burger King har
påbörjats.

Avseende produktionen i Signalflyget 1 (kvarter N)
är betongstomme i källaren klar samt även
betongytterväggar
och
innerväggar
klara.
Återfyllning mot källarväggar är klart och ävenså
dragning av spont runt huset. Pågående arbeten är
just nu armering och gjutning av bottenplan.
Gata som leder in mot kv. Radarflyget, Stridsflyget och
Signalflyget.

Under månaden var Amhult också på besök som
tidigare berättats på Aktiespararna Åstorp/Klippan
den 11 november och Aktiespararna Falkenberg den
16 november. Väl arrangerade träffar med många
intresserade besökare och som alltid intressant med
den dialog som uppstår.

Element markplan Signalflyget 1 monteras.

I kvarter Stridsflyget (O) är montage av
smidesstomme och montage av HDF plan tre
genomfört. Prefabväggar för plan tre är inom kort
klara och kommande arbeten är montage av HDF
plan fyra samt montage av hissväggar. Vecka 48
kommer montage av takstolar att starta. Wästbygg
har nu totalt 20 medarbetare på byggarbetsplatsen N
samt O.

Vi arbetar vidare med förberedelser inför
övertagande av kvarter Radarflyget den 1 december
2015. Vi hälsar i det arbetet Alexander Berg
välkommen till Amhult 2. Alexander kommer att
agera som bolagets Fastighetsansvarige och får en
rivstart med öppningen vårt nya kvarter Radarflyget.

Entré sida Radarflyget

Vi ser fram emot en ljus Adventstid. På återhörande.

Maria Nord Johannesson
VD

