Revenda de uma Unidade a Preco Acessível
Condomínio de 1 quarto
A unidade 602 está localizada na
375 Canal St em Somerville, no Assembly
Row e disponível em sistema de loteria
para um comprador de casa pela primeira
vez com renda elegível através do
Programa de Habitação Inclusiva da
Cidade de Somerville *

Limites máximo de renda bruta anual para famílias no nível P1- 80% AMI:
1 pessoa | $70,750 ; 2 pessoas | $80,850
Preço de venda: $181,894 / Taxa atual do condomínio: $152
Este condomínio foi construído em 2019 e teve 1 proprietário anterior. O condomínio tem aproximadamente 761 pés
quadrados. O apartamento inclui janelas de grandes dimensões, bancada de quartzo, piso em madeira, aquecimento
central e ar condicionado, iluminação embutida, estacionamento na garagem ao lado. Mais informações sobre
amenidades, plantas baixas e propriedades, visite:https://www.elevatedboston.com/buildings/alloy-at-assembly/

Vídeo Informativo: somervillema.gov/inclusionaryhousing
Datas Importantes: O formulário de inscrição estará disponível de
10 de janeiro de 2022 a 1 de fevereiro de 2022
Online no: somervillema.gov/inclusionaryhousing
Para cópias impressas: Ligue (617) 625-6600 X 2566 ou envie um email para
inclusionary@somervillema.gov
Agendamento para visitar a unidade: A ser determinado (entre em contato conosco pelo
telefone 617-625-6600 X 2566 ou inclusionary@somervillema.gov, para solicitar uma visita para
ver o condomínio)
Prazo de inscrição: Terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 às 14h
As inscrições completas devem ser enviadas por:
Fax para: 617-591-3235; Email para: inclusionary@somervillema.gov
Correios /ou entregue na: City Hall Annex Attn: Inclusionary Housing Program
50 Evergreen Ave., Somerville, MA 02145;
Loteria: Quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 ás 15h
Orientação Virtual:
Quintas-feiras de 17h30 às 19h30
Online: https://global.gotomeeting.com/join/591022621
Por fone: +1 (872) 240-3412 / Código de acesso: 591-022-621
Para maiores informações: inclusionary@somervillema.gov | 617-625-6600 X 2566
* As unidades estão sujeitas à Restrição de Habitação Acessível perpetuamente; outras restrições podem
ser aplicadas.
Indivíduos com deficiência que precisam de ajuda e serviços auxiliares para comunicação eficaz, materiais escritos em formatos alternativos ou
modificações razoáveis nas políticas e procedimentos, a fim de acessar os programas e atividades da cidade de Somerville ou para participar de
reuniões, devem entrar em contato com o gerente da cidade of Diversity, Equity and Inclusion, Nancy Bacci, em 617-625-6600 x2250 ou
nbacci@somervillema.gov.

