
 

 
 

Vad händer efter Säljstarten 30/5?  

 

 All information distribueras till intressenterna. Informationsfilm, 

planritningar, priser, inredningsval mm blir tillgängligt på 

bjorkplantagen.se dagen efter, dvs den 31/5. 

 
Efter säljstarten har du några dagar på dig att titta igenom materialet och förbereda 
dig för ditt val av lägenhet. Då hinner du även kontakta din bank för kommande affär 
och behöver du hjälp med att värdera ditt nuvarande boende är du varmt välkommen 
att kontakta oss. Skicka gärna ett mail till oss med vilken/vilka lägenheter du vill boka. 

 

 Vi börjar ringa runt i tur och ordning efter intresselistan för 

bokning av lägenheter. Vid samtalet bokar vi även en tid för att 

skriva bokningsavtal. 

 
När vi kontaktar dig som finns på intresselistan måste du göra ditt lägenhetsval. För 
att underlätta och för att vårt samtal ska bli bra, vill vi att du rangordnar dina val av 
lägenhet så du är redo när vi ringer. Det kan vara så att ditt första val redan är bokat, 
vilket gör att vi hamnar i en sådan dialog. Naturligtvis kan du ställa dig i kö på den 
lägenhet du helst vill ha, även om du bokar en annan lägenhet. Om ditt förstahandsval 
skulle bli ledig längre fram så flyttar vi över din bokning till den. Eftersom intresselistan 
är lång kan det ta tid för oss att få tag på alla i turordning. Ha tålamod om det dröjer en 
tid innan samtalet kommer. 
 
Vi ringer två gånger och skickar därefter ett sms till dig om du inte svarar, innan vi 
ringer vidare på intresselistan. Om du får ett sådant sms ”att vi sökt dig för att du ska 
få göra din bokning av lägenhet” och vill komma i kontakt med oss, skicka ett sms så 
ringer vi upp dig så snart vi kan. 

 

Varmt välkommen till oss med alla dina frågor! 

Fastighetsmäklare  

Gunilla Wästlund 

070-373 07 99 

gunilla.wastlund@fastighetsbyran.se 

 

Fastighetsmäklare 

Annica Åslund Olsén  

070-668 58 20 

annica.aslund@fastighetsbyran.se  
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