•

Indskud - Hvad dækker det, er det f.eks. 3 mdr. depositum og noget forudbetalt
husleje?
Indskud er 2% af opførelsessummen for afdelingen. Indskuddet er beboernes
medfinansiering af afdelingen. Du får dit indskud igen, når du flytter. Indskud bruges
ved fraflytning herudover til udbedring af eventuel mislighold eller huslejetab

•

Kan man komme med boligønsker, eller bliver der sendt ud efter venteliste eller?
Du kan tilrette dine ønsker til bolig i Bolignøglen. Det er ikke muligt at ønske en
bestemt bolig.

•

29 P-plads - Skal man købe en P-plads, eller er det "først til mølle princip"?
Der er 29 P-pladser på selve matriklen, som kan bruges af beboerne. Der er ingen faste
pladser eller opmærket. Herudover opføres der P-hus som er for alle beboere og gæster
i hele området. P-huset bliver drevet og vedligeholdt af grundejerforeningen for hele
området.

•

P-plads i P-huset er det køb af P-plads?
Udgifter til P-hus, indgår som en del af det tilskud Amalieparken betaler til
grundejerforeningen.

•

Er der gjort plads til vaskemaskine/tørretumbler på badeværelset?
Ja begge dele

•

Kan I oplyse om der er forberedt til el eller gaskomfur?
Der er forberedt til elkomfur

•

Hårde hvidevarer - kan lejer betale et beløb for hvidevarer til KAB, også bliver det købt
og sat i, eller sørger man selv for at få indkøbt og installeret hvidevarerne?
Man skal selv købe og få installeret hårde hvidevare.

•

Er der Elevator til alle lejlighederne fra 1. sal og op?
Der er elevator i alle opgange over 1. sal.

•

Er der Have/altan/tagterrasse til alle lejligheder (da jeg kiggede alle 34 lejlighedstyper
igennem, syntes jeg der på 2 var aftegninger til altan, med der stod ikke noget på
tegningen).
Der er have eller altan til alle lejemål i Amalieparken.

•

Kan man sige ja til flere tilbud, hvis vi fx er nr 2 til, nr 4, og nr 14 til forskellige boliger?
Kan vi sige ja til dem alle, og så får vi den vi først bliver nr 1 på?
Ja det kan man godt. Man kan dog ikke prioritere, så man vil blive tildelt en vilkårlig af
dem man har sagt ja til hvis en bolig opnås.

•

Ved i allerede nu hvilken boligtype som der er den model vi kan se d. 14 maj? Eller vil
der være flere boligtyper at se på?
Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Bliver først besluttet tæt på åbent hus.
•

Findes der i bygningerne kælderrum/depotrum der hører til lejlighederne, eller nogle der kan
lejes.
Alle lejemål har depotrum, men rummet er i de fleste lejemål, indrettet i selve lejligheden.

