Bülowsvej 9-31 og Nordvesthavnsvej 4A og 4B – Udlejningen starter fra 1. december
2020.
Risikoen for corona smitte gør, at vi er nødt til at ændre lidt på vores udlejningsform. Vi har
tidligere meldt ud, at vi ville holde udlejningsmøder i starten af 2021. Det kan vi desværre ikke
mere forvente bliver muligt med forsamlingsforbud og de generelle anbefalinger for at forhindre
smitte.
Vi starter derfor udlejningen af vores 12 rækkehuse fra 1. december 2020 og vores 38 lejligheder
fra 4. januar 2021 med almindelig ventelisteudlejning. Det tager længere tid at udleje via
almindelige ventelister, så derfor bliver vores udlejning fremrykket lidt.
Rent praktisk betyder det, at man skal være på venteliste 1. december 2020 for at komme med i 1.
udlejningsrunde for rækkehusene og på venteliste 4. januar 2021 for at komme med i 1.
udlejningsrunde for lejlighederne.
Vi forventer indflytning omkring 15. november 2021 i alle boliger. Se vores brochure på vores
hjemmeside www.soebo.dk.
Byggepladsen er i dag hegnet ind, da byggeriet er i fuld gang. For de, der ikke har haft lejlighed til
at besøge området, og som er interesseret i at komme på venteliste eller som er på venteliste,
bliver der arrangeret enkelte rundvisninger udenfor normal arbejdstid i hold à 10 personer (først til
mølle princip), så man kan fornemme, hvordan beliggenheden bliver. Kontakt kontoret, hvis du er
interesseret.
Har du brug for yderligere oplysninger, før du skriver dig på venteliste, er vores kontor også åbent
for personlig betjening efter aftale.

Boligtype
3 rums lejlighed
4 rums lejlighed
5 rums lejlighed
4 rums rækkehus

Antal m2
95-96
106-112
115
108-114

Husleje
6.951-7.424
7.756-8.661
8.414-8.893
7.902-8.816

Indskud
37.758-38.155
42.130-44.514
45.707
42.925-45.309

Oprettelse og betaling for nye medlemmer foregår på www.syddanskbolig.dk. Efter betaling kan
man vælge den afdeling, man ønsker at stå på venteliste til, og den ønskede boligtype. De nye
boliger er afd. 35.

Med venlig hilsen

Udlejningsmedarbejder Lene Bergmann og Tanja Knudsen og Forretningsfører Hans Peter Hollænder

