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Välkommen hem
Att flytta till ett nytt hem är alltid lika spännande. Att dessutom flytta till ett helt nybyggt 
hem, där ingen bott tidigare, är extra speciellt.
 På utmärkt läge i Kungsbacka – nära city, nära havet, naturen, skolor, jobb och 
service – byggs nu Brf Nidingen i Kolla Parkstad. En kort promenad bort ligger bron 
över Kungsbackaån, som snabbt tar dig till Kungsbackas mysiga centrum. När du vill 
leva grönt, finns Kungsbackaskogen alldeles intill, ett populärt område med elljusspår 
för motion, promenader och lek. Som pendlare har du nära till både stora vägar och 
resecentrum.
 Kolla Parkstad är redan ett av de mest attraktiva områdena i Kungsbacka. Snart 
möts du här av härliga människor som skapar liv och rörelse. Ett tryggt boende för ung 
och gammal. Här kan du hitta ett hem med välplanerade kvadratmetrar att leva, växa 
och må bra i. 
 Ett designat liv i småstadsidyll – helt enkelt. 
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Klimatsmart fakta:
•	1	500*	kg	per	lägenhet	och	år	är	mängden	koldioxid																																

som aldrig släpps ut i atmosfären när du bor i ett TellHus.

•	Cirka	1	500–3	000	kr/år	kan	du	spara	genom	att	bo	i	ett	TellHus	genom	
lägre el- och varmvattenförbrukning. Pengar som kan läggas på roligare 
saker.

•	Du	behöver	inte	ändra	på	din	levnadsstandard	för	att	bo	i	ett	TellHus.	
Tvärtom så blir många saker bättre när du bor klimatsmart. Till exempel 
jämn inomhustemperatur, lägre elförbrukning och induktionshäll.

•	Lättare	att	städa	och	möblera	tack	vare	de	små	radiatorerna.

•	Lågenergilampor	i	all	fast	belysning.

 *Jämfört med ett standardhus byggt enligt dagens byggregler.
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När du bor i en lägenhet byggd med TellHus-konceptet gör 

du en aktiv insats för klimatet, utan att egentligen behöva 

lämna soffan. Givetvis ska vi fortsätta att sopsortera, låta bilen 

stå ibland och liknande, men i hemmets lugna vrå kan 

du lugnt koppla av i vissheten att du gör en betydande 

insats bara genom att bo.

	 Det	tackar	både	vi	och	resten	av	världen	för.

Vitvarorna jobbar mycket men drar lite  

Maten måste stå kall, tvätten ska tvättas och disken 

diskar inte sig själv. Men det måste inte innebära mer 

koldioxid. Energieffektiva vitvaror bidrar till att sänka 

elförbrukningen och koldioxidutsläppen.

Välbyggt och välisolerat

I ett TellHus har väggar och fönster väldigt bra isolering vilket 

håller	kylan	ute	och	värmen	inne.	Dessutom	finns	en	effektiv	

värmeåtervinning genom ett smart ventilationssystem.

Klimatlagning

Alla lägenheter i ett TellHus levereras med induktionshäll. 

Snabb, säker och snygg. Och just det: den minskar elför-

brukningen också.

Bo i ett TellHus® – det 
enklaste sättet att göra 
en klimatinsats

Inga kalla fötter! 
Bara gosig klimat-
vänlig värme 
från fjärrvärme

Endast det 
bästa är gott 
nog

Mindre el = mer 
pengar över till 
dig

www.tellhus.se

Ett smartare 
sätt att bo!

Mindre el – 
mindre 
koldioxid

Lättare att 
både städa 
och möblera

En knapp 
stänger allt

Påverka klimatet 
från soffan

Brf Nidingen byggs enligt Veidekkes klimatkoncept TellHus. 

Det	betyder	att	huset	släpper	ut	mindre	än	hälften	så	mycket	

koldioxid	som	ett	hus	byggt	på	vanligt	sätt.*
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Allmänt fAstigheten

grundläggning  p Pålad betongplatta

Bärande stomme  p Betong och stål

Bjälklag p Betong

fasadbeklädnad p fibercementskivor på luftad stomme 

Yttertak p Bandtäckning av plåt

fönster och fönsterdörrar  p trä med aluminiumklädd utsida

entréparti p ek/Alu och glas

Balkong/terrasser p Betongplatta med räcke av perforerad plåt

terrasser mellan lgh på plan 5 p trall av lärk.

Uppvärmning p fjärrvärme. Uppvärmning sker med vattenburen värme via radiatorer

       och konvektorer 

Ventilation p till- och från-luftsventilation med värmeåtervinning 

el-installation p elcentral med automatsäkring och jordfelsbrytare i varje lägenhet

tV/tele/data p tV, telefoni och bredband via fiber

AllmännA UtrYmmen

entrégolv p Klinker/natursten

trapphusgolv p Klinker/cementmosaik

Väggar p målade

Post mm  p Postfack för lägenheter försedda med namnskylt och låscylinder. tidningshållare 

vid lägenhetsdörr. Port telefon.

lägenhetsförråd i källare p stålglättad dammbunden betong, Ytterväggar av betong och mellanväggar av 

trådnät 

lägenhetsförråd i gårdsbyggnad p isolerad byggnad i trä på betongplatta. mellanväggar av trådnät.

soprum p Oisolerad träbyggnad på betongplatta.

Byggnadsbeskrivning
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Lägenhetsbeskrivning	Grundstandard

(t) tillvals alternativ kommer att erbjudas.

tamburdörr p säkerhetsdörr.

golv p ekparkett.(t)

Väggar   p målade. (t)

innertak   p Vitt med synliga elementskarvar. i bad sänkt innertak med infälld belysning

innerdörrar p Vitt dörrblad med ram av fabrikat swedoor typ Purity 01l och trycke av metall.(t) 

skjutdörrar.  p Utanpåliggande skjutdörr.

Dörrfoder och listverk   p Vita fabriksmålade.

smygar vid fönster   p målade.

fönsterbänkar   p natursten.

garderober/linneskåp p Vita av fabrikat myresjökök (t) 

skjutdörrsgarderober p Vita, släta dörrar av fabrikat myresjökök med vit ram. en dörr i sovrum  med 

spegelglas. Bärsystem anpassat för elfa inredning.(t)

Klädkammare/dressingroom p hylla med klädstång.

Kökssnickerier   p Vita ”spegellucka” av fabrikat myresjökök typ ramsö vit, höjd 2,28 m, handtag 

av metall. (t)    .

Bänkskiva och diskbänk   p mörkgrå laminatskiva (t), separat diskbänk.

Vitvaror kök   p energieffektiva vitvaror i vitt av fabrikat electrolux. separat kyl och frys alternativt 

kombinerad kyl/frys. Diskmaskin, induktionshäll, ugn och mikro (i 3-4 rok).(t)

spisfläkt   p spisfläkt anslutet till centralfläkt.

stänkskydd p lackerad glasskiva.(t)

Belysning p Bänkbelysning under väggskåp.

golv bad/tvätt samt gäst-wc   p svart golvklinker med format 10x10 cm i dusch 5x5 cm.(t)

Vägg bad/tvätt/wc p Vitt kakel 40*20 cm.(t)

Badrumsporslin   p golvstående toalettstol och handfat i kommod.

Duschplats   p Vik- eller skjutbar duschskärm i glas. (t)

Vitvaror bad/tvätt   p tvättmaskin och torktumlare alternativt kombinerad tvätt- och torktumlare av 

fabrikat electrolux.(t)

Övrigt bad/tvätt   p Vit laminatskiva ovanpå tvättmaskin/torkumlare. Väggskåp ovan tvätt och tork 

samt spegel ovan tvättställ.(t)

Belysning   p spot belysning i badrumstak och belysning ovan spegel. Bänkbelysning under 

väggskåp. 
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Byggnaden
Bostadsrättsföreningen Nidingen
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Totalentreprenör: Veidekke Bostad AB
Arkitekt: KUB Arkitekter

Byggentreprenör: Veidekke Entreprenad AB

Parkering bil
Parkering	sker	på	gården	(14p),	på	gator	och	på	
gemensamma parkeringar. Totalt kommer det att 
finnas	cirka	2	bilplatser/lgh.	

Parkering cykel
Cykelparkering	sker	i	gemensamt	cykelrum	som	
är placerat på gården.

Förråd
Alla lägenheter får ett förråd i källaren eller i gårds-
byggnad. Storleken på förråden kan variera. 

Påverka dina driftkostnader
I Brf Nidingen finns individuell mätning av varm-
vatten. Kostnaden för din varmvattenförbrukning 
debiteras ihop med månadsavgiften. Så snart du 
flyttat in har du möjlighet att påverka dina drift-

kostnader genom att hushålla med varmvatten. 
Kostnaden för uppvärmning av lägenheten ingår i 
månadsavgiften.  

Värme och ventilation
Huset är anslutet till Statkrafts fjärrvärmenät. 
Värmen distribueras som vattenburen värme till 
radiatorer och konvektorer. Ventilationen är av typ 
FTX, från-  och tilluftsventilation med återvinning. 
Med ett FTX-system tas värmeenergin i den för-
brukade ventilationsluften tillvara istället för att gå 
direkt ut i det fria.  Energi sparas samtidigt som 
inomhusklimatet blir bättre.

Miljö
Varje lägenhet är utrustad med källsorteringsmöj-
lighet under diskbänken.På gården finns bostads-
rättsföreningens soprum.

Drift	och	skötsel
Brf Nidingen ansvarar för drift och skötsel av 
gemensamma utrymmen och utvändig mark 
inom fastigheten. Till dessa hör hissar, trapphus, 
entréer, källarutrymmen, soprum, planteringar, 
plattytor m m. Kostnaden för ovanstående är 
inkluderad i årsavgiften.

Så bor du i Brf Nidingen

*Enligt Boverkets normer.
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ADressen	är	GrunDen,	
TrivseL	byGGer	vi	in	i	väGGArnA.
 

Vi väljer de bästa adresserna – platser där det finns alla möjligheter för

människor att utvecklas och ha det riktigt bra. Ibland är det mitt i stadens

brus, ibland på en plats som har framtiden för sig.

Vi bygger enligt TellHus® – vårt eget klimatkoncept – och får vi skryta 

lite så har vi nyligen blivit först i Sverige med att bygga Svanenmärkta 

flerbostadshus! 

Med en bra adress som grund, låter vi sedan arkitekten rita bostäder som

gör det lätt att trivas. Självfallet har vi först lyssnat in vilka förväntningar

och önskningar som bostäderna ska infria. Slutligen låter vi dig göra dina

val så att ditt nya boende inte bara blir bra, utan precis som du drömt om.

  

Välkommen till Veidekke!

Säljkontakt: 

Länsförsäkringar	Fastighetsförmedling,	0300-306	31.

veidekke	startade	1936	och	är	idag	skandinaviens	fjärde	största	byggföretag	med	

cirka	6	500	anställda	och	en	omsättning	på	cirka	22,4	miljarder	seK	(2011).


