DALEN – valg af lejlighed – FORHÅNDS tilkendegivelse januar 2014
(udgave 24 01 2014)

Venteliste nr.:…… Dato:………… Navn:…………………………………Underskrift:………………………….
Forhåndstilkendegivelsen bedes udfyldt af alle medlemmer af DALEN. Den udfyldte tilkendegivelse afleveres eller
sendes senest torsdag den 30/1-2014 pr. brevpost eller som vedhæftet dokument (fil) ebrev til:
Formand Ole Nøhr, Sophie Brahesgade 18, 3000 Helsingør, Tlf.: 22410802, Mail: ole@olenohr.com

Aktiv eller passiv boligsøgende:
Sæt X:

Jeg/vi er AKTIV lejlighedssøgende, ønsker at flytte ind
som de første i et nybygget DALEN hurtigst muligt, ca.
august 2016, hvis muligt.
Sæt X:

Jeg/vi er AKTIV lejlighedssøgende, ønsker at flytte ind
som de første i et nybygget DALEN ca. forsommeren
år 2017, hvis muligt.
Sæt X:

Jeg/vi er IKKE aktiv lejlighedssøgende, ønsker at
overgå til ”PASSIV” del af ventelisten.
Skriv årstal:

Som ”passiv” lejlighedssøgende: Angiv venligst i
hvilket årstal, du/I tror, det kunne blive aktuelt gerne at
ville flytte ind i DALEN.

Når man ønsker at være ”AKTIV” lejlighedssøgende
til indflytning ca. august 2016, er man også parat til
et betale et depositum i marts 2014 (før byggeriet er
færdigprojekteret og -tegnet).

Når man ønsker at være ”AKTIV” lejlighedssøgende
til indflytning ca. forsommeren 2017, er man IKKE
parat til et betale et depositum i marts 2014 (før
byggeriet er færdigprojekteret og -tegnet).

Man vil altid senere have krav på at overgå til den
aktive del af ventelisten med indplacering ud fra sit
aktuelle venteliste-nummer.
Denne information ønskes fra passive lejlighedssøgende for at kunne vurdere ønsker om lejlighedstyper på længere sigt.

Hvilken type lejlighed søges: (sæt krydser)
Valgparameter
Størrelse
Lille (75 m2 brutto, ca. 60-63 m2 netto) (2 rum)
Mellem (95 m2 brutto, ca. 80-83 m2 netto) (3 rum)
Stor (115 m2 brutto, ca. 100-103 m2 netto) (4 rum)
Hvilket plan i bebyggelsen
Stueplan (plan1)
Første sal (plan 2)
Lejlighed i 1 eller i 2 etager
Tagværelse (på plan 3, kun muligt for lejlighed med indgang på første sal / plan 2). Størrelse kan ikke angives præcist, ca. 20-40 m2
Mulighed for ”rigtig have”
Have med jord (”parterrehave”). Der kan etableres 2 stk. lejlighed

med lille have mod vest med nedgang fra lejlighederne i stueplan til
den lille have. Størrelsen kendes ikke.
Mindre udeareal / areal til krukker / plante-kasser / ophold
Udereal (”forhave”) ved indgangsdør (plan 1 og plan 2). Størrelsen
kendes ikke.
Areal på taget ved tagværelse, hvor man kan have krukker og/eller
plantekasser samt areal til udeophold. Størrelsen kendes ikke.
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