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SM Osada
Budynek A-3:
- Większość mieszkań w bloku została już oddana mieszkańcom do wykończenia.
- Na budowie pracują dwa dźwigi.
- Przed budynkiem pojawiły się skrzynki na listy . Listonosz może już roznosić pocztę.
- Mieszkańcy dostali informację, że od 15 maja są odpowiedzialni za swoje mieszkania. Co
jest trochę dziwne zważywszy na fakt, iż nie wszyscy jeszcze te mieszkania oficjalnie odebrali.
- Na ulicy Szałwiowej brakuje ostatniej warstwy asfaltu . Zamontowane są również słupy do
lamp oświetleniowych.
- Windy zostały uruchomione. Dodatkowo są zabezpieczone kartonami.

Budynek A-2:
- Budynek jest w całości ocieplony i większości pomalowany. Zadaszenia balkonów są
wszędzie zamontowane. W tej chwili trwa
montaż barierek balkonowych i drewnianych
konstrukcji na elewacji.
- Ulica Waniliowa , podobnie jak ulica Szałwiowa czeka na ostatnią warstwę asfaltu.
Również tutaj są zamontowane słupy pod oświetlenie uliczne.
- Dach garażu został zabezpieczony papą. W tej chwili czekamy na przykrycie go ziemią,
wytyczenie ścieżek i posiania trawy.
- Według zapewnień ze Spółdzielni, nie powinno być opóźnienia w oddaniu budynku A-2 do
użytku.
- W budynku zostały wykonane tynki wewnętrzne. W tej chwili trwa montaż drzwi
wejściowych do mieszkań.

Budynek A-1:
- Mimo obaw niektórych członków naszej społeczności, budynek cały czas pnie się do góry.
W tej chwili powoli jest likwidowana
dziura w środku budynku.
- Zdjęcie panoramiczne budynku A-1 z dnia 20 maja jest dostępne tutaj .
- Do sprzedaży jest też prawie cała oferta mieszkań . Jednak mieszkań powoli ubywa.
Może nie w tym tempie co w A-3 czy A-2, ale są sprzedawane.
- Budynek A-1 w przeciwieństwie do budynku A-2 i A-3 będzie posiadał osobny wjazd i
wyjazd z garażu podziemnego.
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SM Wrocławski Dom
- Prace bardzo szybko posuwają się naprzód. Zdjęcia dostępne w galerii .
- Ulica Cynamonowa w tej chwili służy za dojazd do tej budowy. Docelowo ma zostac do
końca sierpnia utwardzona i oddana użytkownikom budynku A-2 i A-3 SM Osada. Wtedy dojazd
do budowy SM Wrocławski Dom będzie realizowany poprzez drogę tymczasową zrobioną w
części ogrodu.

Okolica:
- Działka 4MW według MPZP w czasie rekonesansu w sobotę również była wyrównywana.
Może ktoś wie kto tam będzie budował nowe budynki? Swoimi spostrzeżeniami proszę
podzielić się w komentarzach lub na forum.
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