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Fagerskrapan
Senaste nytt om Östersunds nya landmärke
Skalet är på plats – nu firar vi jul
I tisdags monterade Skanska det sista betongelementet på
Fagerskrapan och därmed kan vi sätta punkt för ett intensivt
halvår. Alla 16 våningsblock är på plats, helt enligt tidplan och i
god tid innan jul.
Egentligen skulle den sista pusselbiten satts på plats redan förra
veckan, men på grund av stormen Ivar sköts det arbetet upp.
– Skanska var tvungna att vänta ut stormen innan de kunde
montera det sista blocket, men nu är det gjort och allt har rullat
på planenligt, säger Göran Göransson, chef teknisk förvaltning,
Östersundshem.
Från och med januari riktas fokus inåt, mot resning av innerväggar
och sedan mot att dra rör och el samt spackla golv och spackla
och måla väggar.
– Parallellt med det arbetar vi med en ansökan till SGBC, Swedish
Green Building Council, som vi förväntar oss ska ge Fagerskrapan
ett miljöcertifikat i silverklass. Det ger oss ett kvitto på att huset
håller hög kvalitet vad gäller energiförbrukning, inomhusmiljö och
materialval, förklarar Göran Göransson.
Närmast väntar dock några dagars jul- och nyårsledigt.

Visste du att...
… det kommer att finnas bredband (fibernät) i lägenheterna
med uttag i alla rum.
… planlösningen mellan kök och vardagsrum blir öppen och
känslan blir ljus, med fokus på utblickarn.
… det kommer att finnas tvättmaskin, torktumlare, spishäll
och inbyggd ugn i lägenheterna.
… nästan alla treor och fyror har dubbla balkonger – en
inglasad och en öppen balkong.
… du behöver registrera dig i vår bostadskö för att kunna
anmäla ditt intresse för lägenheterna. Den med längst
kötid får då den aktuella lägenheten. Så registrera dig i vår
bostadskö, vilket du kan göra här.

Frågor? Välkommen att ringa Kundtjänst
på 063-14 04 00 eller mejla oss på
info@ostersundshem.se.

Visst tittar du in på nya webbplatsen?
Gå in på höghusets nya webbplats fagerskrapan.se och se dig
omkring i lägenheterna. Där kan du även titta på lägenheternas
planlösningar och utsikten från varje balkong samt följa fram
växten av huset genom en webbkamera.

Läs mer på webben! Du hittar frågor och
svar om Fagerskrapan här.

Det här är ett nyhetsbrev från Östersundshem
om framväxten av Fagerskrapan i Östersund.
Vill du inte ha nyhetsbrevet? Skicka då ett mejl
till fagerskrapan@ostersundshem.se

