
huset har det varit en lärorik resa där vi 
stött på frågeställningar och problem som 
vi fått lösa längst vägen. Allt detta har vi 
nu tagit med oss till kommande hus som 
ska levereras och jobbar därmed för att bli 
bättre på att skapa rutiner för att allt ska 
flyta så smidigt som möjligt framöver.

Det är bland annat därför vi 
bjuder in alla som har inplanerad 
husleverans och inflyttning till 
mötet den 10 april. På mötet 
kommer vi att prata om hur 
tidsplanerna ser ut och vilka 
moment sakägarna kommer att 
kunna vara delaktiga i. Vi kommer 
att gå igenom hur slutbesiktningen 
går till och hur eventuella fel 
åtgärdas inför inflyttning. Vi ska 
titta på önskemål kring mark och 
asfaltering samt hur överlämnade 
går till av det nuvarande huset. 
Vi pratar även om det här med 
fastighetsregleringen som i vissa 
fall inte kommer att ha gått 
igenom vid inflyttningsdatumet 
och hur vi löser det samt om 
elavtal och försäkringar m.m. 
Samla gärna ihop alla de frågor 
ni har så får vi ta upp dem 
under kvällen!
 

Mars månad avslutades på bästa sätt med 
överlämnande av vårt första hus. Det är 
roligt att se de nya ägarnas glädje över att 
äntliga få flytta in i sitt blivande hem och 
därmed också avsluta en lång period av 
ovisshet och funderingar om hur framtiden 
ska bli. För oss som arbetat med första 



Ni är alltid varm välkomna att höra 
av er till oss!

Hälsningar Mia och Dan
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När det kommer till det här 
med fastighetsregleringarna så är 
det många som hör av sig med 
funderingar kring det. Som sakägare 
kan Lantmäteriet eller banken 
kontakta er med frågor när vi ansökt 
om fastighetsreglering och det är 
helt i sin ordning. Händer detta är 
det bara att hänvisa till oss så hjälper 
vi er.
 
Vad gäller rivningarna så är fem hus i 
Sakajärvi nermonterade i nuläget och 
vi har haft ett mindre problem med 
strömlöshet hos närboende vilket 
ordnades av Vattenfall. Vi tackar för 
ert tålamod med detta!
 

Vi har 18 hus som kommer att produceras 
under 2019, fler har vi inte lyckats få in i 
husleverantörernas produktionsscheman. 
Det tar mellan 6 och 12 månader från 
att husen beställs till att de levereras. 
Husen som vi planerar framöver, 
utöver de ovanstående, kommer vi att 
försöka planera in så att de byggs under 
barmarksperioden 2020. Husen som ska 
byggas på Lillskogen, eller Slåtterslingan 
som gatan heter, kommer att placeras 
ungefär som bilden visar.


