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SM Osada
Budynek A-3:
- Prace przy wykańczaniu mieszkań nabierają tempa. Każdy stara się jak najszybciej
wykończyć swoje wymarzone M.
- Na budowie pracują dwa dźwigi.
- Wykonawca w dalszym ciągu coś jeszcze poprawia na elewacji budynku.
- Od 15 czerwca trzeba już płacić czynsz za mieszkanie.
- Ulica Szałwiowa jest już wykończona. Pojawiła się ostatnia warstwa asfaltu, garby jak i
oświetlenie uliczne.
- Windy zostały uruchomione. Dodatkowo są zabezpieczone kartonami przed
zniszczeniem. Mam nadzieję, że w dobrym zdrowiu dotrwają do wprowadzenia się przez
mieszkańców.

Budynek A-2:
- Zakończenie budowy tego budynku zbliża się wielkimi krokami. NIedługo mieszkańcy z
A-2 powinny dostać wstępne rozliczenia budowy.
- Ulica Waniliowa , podobnie jak ulica Szałwiowa jest już gotowa.
- 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.
- Na balkonach sa montowane barierki. Może przyszli mieszkańcy Kminkowej wybierzemy
wspólnie jakie chcielibyśmy mieć osłonięcia od wiatru i słońca na tych barierkach? Coś w
tym
stylu. Uwagi mile widziany w komentarzach lub na forum.

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.
- Ostatnio w "Gazecie Wrocławskiej" ukazała się reklama z ofertą sprzedaży mieszkań w
budynku A-1. Może ktoś się skusił i niedługo do nas dołączy?
- 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
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wyjazd z garażu podziemnego. I dodatkowo mieszkania dwupoziomowe.

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 zostać 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:
- ZDiUM wybrał wykonawcę ulicy Cynamonowej i łącznika do Tymiankowej. Szczegóły tut
aj
.
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