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Tom Wienke
SV: Vedr Cimbris skema A statusskift

Kategorier:

Journaliseret på 15/12149 - Domea Rødekro - Afd. 38/19 (Cimbria) - Skema ABC

Hej Tom
Hermed efter aftale, skema A bossinf beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg: 122,988
mio. kr.
Dette medfører finansiering af anskaffelsessum, følgebrev s. 2 midt:
Samlet anskaffelsessum:
Kommunal grundkapital, 10%
Beboer indskud, 2%:
Realkredit finansiering, 88%:

122.988.000 kr.
12.298.800 kr.
2.459.760 kr.
108.229.440 kr.

Beklager fejlen i følgebrevet og håber ovenstående er tilfredsstillende
Med venlig hilsen
Jan Storgaard
Bygherrerådgiver
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
Telefon 76 64 65 47
Mobil 51 97 03 37
Højrek lik her for at hente billed er. For at besk y tte dine personlige oply snin ger har Outlook forhindret
auto matisk hentnin g af dette billede fra internettet.
Besk riv else: http://boliger.domea.dk /logo/domea_mail.png

Domea er din lokale ekspert i bygge- og boligadministration. Vores passion er at sikre grundlaget for det gode boligliv
lokalt. Dit lokale Servicecenter indgår i et netværk af servicecentre over hele landet, der bakkes op af vores Landscenter.
Vi er til for vores kunder. Vi er ét hold. Vi skaber resultater.

Fra: Tom Wienke [mailto:twi@aabenraa.dk]
Sendt: 26. maj 2015 14:49
Til: Jan Storgaard
Emne: SV: Vedr Cimbris skema A statusskift
Vil du lige ring til mig?
Venlig hilsen
Tom Wienke

Fra: Jan Storgaard [mailto:jst@domea.dk]
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Emne: Vedr Cimbris skema A statusskift
Hej Tom
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Vi har prøvet at tjekke her i huset.
Når kommunalbestyrelsen har godkendt projektet skal du indtaste datoer for godkendelse mm.
Herefter vil det sandsynligvis medføre, at du kan godkende den samlede indberetning og skifte status
endnu engang.
Vi har indeberettet som vi skal og kan ikke gøre mere
Med venlig hilsen
Jan Storgaard
Bygherrerådgiver
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
Telefon 76 64 65 47
Mobil 51 97 03 37
Højrek lik her for at hente billed er. For at besk y tte dine personlige oply snin ger har Outlook forhindret
auto matisk hentnin g af dette billede fra internettet.
Besk riv else: http://boliger.domea.dk /logo/domea_mail.png

Domea er din lokale ekspert i bygge- og boligadministration. Vores passion er at sikre grundlaget for det gode boligliv
lokalt. Dit lokale Servicecenter indgår i et netværk af servicecentre over hele landet, der bakkes op af vores Landscenter.
Vi er til for vores kunder. Vi er ét hold. Vi skaber resultater.
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