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Månadsrapport juni 2016
Så inleds juni månad och vi tar ett sista ryck
innan Sommar Sverige stänger ner för semester.
Detta innebär att månadsbrevet också tar
semester i juli månad och vi återkommer i slutet
på augusti, utvilade och förhoppningsvis mätta
på sol.

Ni ser i nedan lite nytagna bilder från husets
utsida.

Under månaden har styrelseledamoten Anders
Wengholm på egen begäran av personliga skäl
valt att avgå ur styrelsen i Amhult 2 AB (publ).
Anders
Wengholm
tillträdde
som
styrelseledamot i april 2009 och bolaget tackar
honom för hans arbetsinsatser i styrelsen. Val av
ersättare för Anders Wengholm kommer att äga
rum på nästkommande årsstämma.
Under juni månad publicerade vi också nyheten
att Amhult 2:s huvudägare Tipp Fastighet AB
via dotterbolag Lysevägens Bostads AB har
förvärvat markområde i centrala Torslanda
benämnt Skogens Gård. Skogens Gård omfattar
totalt 37 hektar (370 000 m2) mark där marken
för närvarande är klassad som jordbruksmark.
Amhult 2 har inlett samarbete med Lysevägens
Bostads AB:s och sökt detaljplan för del av
mark på denna fastighet hos Göteborgs Stad
Stadsbyggnadskontor. Inledande förhandlingar
om förvärv av del av område efter antagen
detaljplan har inletts med Lysevägens Bostads
AB. Vi är naturligtvis glada över att kunna
fortsätta att arbete med utveckling av centrala
Torslanda tillsammans med Lysevägens
Bostads AB. Detta samarbete om detaljplan ger
oss förutsättningar att öka våra volymer i
Torslanda vid en antagen detaljplan för området
Skogens Gård.
Under juni flyttade vi också vårt kontor till vår
nya fastighet Stridsflyget med adress Postflyget
7. Vårt nya kontor ligger alltså på planet ovan
Burger King, och busstorget är vår närmaste
granne. Flytten gick snabbt och smidigt och vi
är nu på plats och har endast lite inredningsfix
kvar att ordna med innan vi stänger för
semester. Vi gläder oss mycket åt att vara på
plats i området som vi har våra produktioner i.

Kv. Stridsflyget juni 2016.
Byggnationen i kvarter Signalflyget 1 (kvarter
N) går också framåt med stadiga steg och vi
kommer efter sommaren att börja arbeta med
hyresgästbesättningen i huset. Vill ni se
exempel på planlösningar kan ni gå in på vår
hemsida www.amhult2.se och Ni hittar dem
under fliken projekt: Kv. Signalflyget.

Kv. Signalflyget juni 2016.
Återstår därmed bara att önska Er en trevlig
sommar.
Tills augusti, på återhörande.

Maria Nord Loft
VD

