
 

 

 

 

Säljpremiär Nya Bro etapp 5 
  
Vi på Peab anpassar upplägget av Nya Bros säljpremiär efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra 

vidare smittspridning av Covid-19. 

 

Datum: Tisdag 26 maj   

Plats: Digital köpanmälan på Nya Bros hemsida  

Tid: Visning i visningshuset i Nya Bro, endast efter tidsbokning, görs via mejl till nina.strange@husmanhagberg.se eller 

070-438 27 89.  

 

Du som vill besöka oss på plats:  

Från och med den 26 maj har du möjlighet att, efter tidsbokning, träffa vår mäklare för en privat visning. Visningen hålls i 

visningshuset i Nya Bro. Du som endast vill hämta informationsmaterial är välkommen förbi Husman Hagberg på 

Östervägen 4 i Kungsängen under deras öppettider.  

 

Du som inte vill eller har möjlighet att besöka oss på plats:  

Vår mäklare erbjuder självklart även möten via telefon och all information finns att hämta på hemsidan. Du gör din 

köpanmälan online, se instruktioner nedan. 

 

 

Instruktioner köpanmälan  
 

Tid: Tisdag 26 maj kl. 17.00 – tisdag 2 juni kl. 10.00 

 

Din köpanmälan kan genomföras på två sätt:  

 

1. Vid ett personligt möte med vår mäklare 

 

2. Via formulär på projektets hemsida peabbostad.se/nyabro5 

 

Formuläret består av två delar:  

 

Del 1 – ange fullständiga person- och kontaktuppgifter 

 

Del 2 – bocka i upp till tre olika hus som du är intresserad av (Obs, valen rangordnas ej och är ej bindande) 

 

Du kommer att erhålla bekräftelsen ”Tack för din köpanmälan” när registreringen är gjord. 

 

Fördelning av bostäderna – vårt kösystem 

Efter att köpanmälan stängt och vi har sammanställt alla anmälningarna tilldelas du en köplats i turordningen.   

Din köplats baseras på det datum då vi tog emot din ursprungliga intresseanmälan till projektet.  

 

Du kan endast göra en köpanmälan per person/hushåll och kontaktuppgifterna som lämnas ska vara för samma person 

som ska stå på avtalet.  

 

Observera att din intresseanmälan till projektet inte innebär en automatisk köpanmälan.  

När köpanmälan stängt blir du kontaktad av vår mäklare enligt turordningen. Det är viktigt att du är anträffbar under de 

kommande dagarna därefter. Vår mäklare kommer att börja ringa enligt turordningslistan den 2 juni.  

Får vi inte tag på dig går vi vidare och kontaktar nästa person i kön. Vi kommer att söka dig via telefon och sms.  

 

Har du frågor kring våra hus eller köpanmälan är du alltid välkommen att kontakta vår mäklare.  

 

Mäklare: 

Nina Strange Tel: 070-438 27 89  

E-post: nina.strange@husmanhagberg.se 
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