Designat liv i småstadsidyll
Brf Nidingen - 32 bostadsrätter i Kolla Parkstad, Kungsbacka
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En ny del av Kungsbacka
I Kungsbacka är det ingen som bara bor. Här lever man. Och
man lever nära. Nära det charmiga cityt, nära havet, naturen,
skolor, jobb och service, nära vännerna – både gamla och nya
vänner. För här finns en stolt vi-känsla och som Kungsbackabo blir du snabbt en del av den. I Kungsbacka finns allt du
behöver och allt du vill ha i din direkta närhet. Att det endast är
tjugo minuters bil- eller pendelresa till storstaden Göteborg är
bara trevligt.
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Från Kolla Parkstad
tar du dig snabbt
till Kungsbackas
resecentrum via
buss, cykel eller
rask promenad.

Bara en kort promenad
till centrum med caféer,
butiker och köpcentrat
Kungsmässan.

I närheten kommer det att finnas
tennisplan och grönområde för
spontanidrott.

Brf

Skönt med mataffär runt
hörnet, någonstans i området.

Nid

inge

n

Här blir det
Vårdcentral och
Folktandvård.

De rödmarkerade byggnaderna
visar våra kommande projekt.
Håll utkik!

Kommunen storsatsar med utbyggnad och renovering av skolor
i och kring Kolla Parkstad.

Väljer du bilen är det nära till de
stora vägarnas påfarter.

Kungsbacka Sportcenter kommer
att moderniseras med badhus,
ishall och tennisplan.
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Livfullt city,
avkopplande natur
I Kolla Parkstad är allt, om möjligt, ännu mer nära. En kort promenad bort ligger bron över Kungsbackaån, som snabbt tar dig till
Kungsbackas mysiga centrum. Gamla låga trähus bildar tillsammans med modern arkitektur ett livfullt city. Här blommar torghandeln ikapp med innekrogar och klassiska restauranger. Över en
nybryggd espresso på ett skönt café väljer du kvällens film från
Filmhuset Facklans utbud. Alldeles intill ligger också teatern med
en imponerande repertoar.
Föredrar du allt under samma tak tar du dig till ett av de två utbudsstarka köpcentren Freeport och Kungsmässan. För avkopplande aktiviteter i naturen finner du både golf- och ridklubbar tätt
runt Kungsbacka. Havet i väster erbjuder segling och salta bad.
Kungsbackaskogen som avgränsar Kolla i norr är ett populärt
område med elljusspår för motion, promenader och lek.
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Du som väljer att bo i Kolla Parkstad gör ett medvetet val med
estetik, komfort och trygghet som de viktigaste kriterierna för
ett angenämt liv. Att välja Kolla Parkstad innebär inte att välja
bort något. Nej, här finns allt nära dig.
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Det perfekta läget, Kolla Parkstad
I Kolla Parkstad har vi tagit fasta på stadens anda och skapat ett Kungsbacka
i miniatyr med livet som förebild. Med en estetiskt tilltalande och mysig stadsarkitektur blandar vi rymliga, smakfulla lägenheter med spännande radhus.
Stor vikt läggs på det gröna, mellan kvarteren finns gott om pocketparker och
inbjudande mötesplatser. En blandning som bäddar för ett tryggt generationsförenat liv. Ett och annat café blir närliggande träffpunkt liksom flera mindre
affärsrörelser.

Parker, promenadstråk, gator och cykelbanor är skapade för att
användas och vara till glädje för alla boende.

Här finns förskolor och skolor, vårdcentral och kommunal service. Ett tryggt boende för ung och gammal.

Kolla Parkstad är en elegant småstadsidyll där lugn och rofyllt liv
råder men där stadens mer pulserande tempo finns runt hörnet.

7

Franska balkonger för ett
vackrare hus.
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Takkupor ger ett
härligt ljusinsläpp.

Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.

En lekfull arkitektur öppnar
för nya möjligheter
Veidekkes mysiga kvarter ligger på utmärkt läge i Kolla Parkstad. Vi har tagit intryck
av småstadens typiska karaktärsdrag. Först ut är flerbostadshuset med bostadsrätter i storlekarna 1:or-4:or, där den minsta är 32 kvm och den största 131 kvm.

Lev balkongliv året om.

Gata med boulevardkänsla.

Med en omsorgsfull planering och med inspiration av de särdrag som återfinns i Kungsbackas äldre delar har vi sett
till att du verkligen kommer att njuta av livet.
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Kvaliteter utöver det vanliga
Kvarteret bildar en spännande enhet där flerfamiljshusen blandas med de lägre radhusen. En rad arkitektoniska
detaljer ger detta boende kvaliteter utöver det vanliga. Ta till exempel en titt på det iögonfallande plåttaket som
är randigt i olika livfulla nyanser. Arkitektfirman KUB har också sett till att ge taket en spännande form med
urtag som går rakt igenom huset och ger plats åt takvåningarnas magnifika takterrasser.
Övriga lägenheter kan också se fram emot den härliga friheten av att enkelt kunna öppna upp mellan ute och
inne. Indragna balkonger, eller uteplatser, mot gården och franska balkonger ut mot gatan gör livet extra behagligt. Ytterlägenheterna på första våningen har extra stora uteplatser som skyddas från insyn genom cykelförråden intill. Det välplanerade huset har tre trapphus.
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Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.

Flexibel fyra på 101 kvm med balkong.
De större treorna och alla fyror har även
toalett för gäster och walk-in-closet.
Detaljer som gör livet lite roligare!

Här är en av
takterrasserna!

Egen balkong på
Solsidan.

Indragna
balkonger ger
privat känsla.

En bra plats att
njuta frukostkaffet.

Ta en paus i grönskan.
Utrymme för trädgårdspyssel och lek.
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Du kommer att känna dig hemma direkt när du stiger
innanför dörren. Arkitekten har tänkt på en rad detaljer som ger dig det där lilla extra. Lägenheterna
kännetecknas av öppna samband men med en tydlig
rumsindelning. Du kan alltså titta på tv i lugn och ro
medan andra familjemedlemmar sitter och pratar
borta vid matplatsen.
Vad du snart upptäcker är den underbara öppenhet som råder i lägenheten. Badrum är placerat mitt
i lägenheten och du kan alltså röra dig runt vilket ger
ett härligt flyt. De lite större lägenheterna med dressingroom, nås med dörr från två sovrum. Vi pratar
alltså om walk-in-closet från två håll!
Kvaliteten är genomgående hög med gedigna materialval och inredningsval som förgyller din vardag och
gör att du inte behöver tänka på underhåll på många
år. Det perfekta läget ger också fantastiska ljusförhållanden med söder- och västersol.
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Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.

Stig in och koppla av

Planlösning som gör det
enkelt att möblera.

Öppen planlösning ger
större rumskänsla.

Hög kvalitet på material.

13

Du kommer alltid att längta hem
Vi har lagt stor vikt vid att skapa hem som gör det lätt att trivas. Lägenheterna har stora glasade pardörrar som ger generöst ljusinsläpp
och förstärker den öppna känslan. De genomtänkta planlösningarna
ger ovanligt stor frihet att möblera för att passa allas behov. Du som
flyttar till någon av de fyra takvåningarna kan se fram emot en imponerande rymd, härliga ljusinsläpp genom takfönster och takkupor och
en takhöjd som på sin högsta punkt är cirka 5 meter. Två av dessa
har dessutom en fantastisk terrass på ca 41 kvm. Bilden här intill ger
dig en känsla av vad som väntar.

Den geniala utformningen på takterrassen är en detalj som uppskattas både
från utsidan och från insidan. Här visar
vi en trea på 88 kvm med en terrass på
41 kvm.

14

Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.

Sudda ut gränsen
mellan ute och inne.

Marginell nivåskillnad.

Gott om plats att umgås.
Fånga dagen, njut av
kvällen med balkong
eller terrass.
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Köpa och bo nytt
Bostadsrätt – helt rätt
Det finns många anledningar till att bostadsrätten
blivit så populär. Inte minst för att man tillsammans
löser många av de uppgifter som är förknippade med
en fastighet. Ett bekvämt sätt att bo men ändå med
stor frihet.
Det är bostadsrättsföreningen (det vill säga du och
dina grannar) som äger fastigheten. Du ansvarar för
inre underhåll och får själv bestämma över mindre
reparationer och ombyggnader. Föreningen svarar för
underhållet av alla gemensamma anläggningar.
Styrelse
Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening
som förvaltas av styrelsen. Styrelsen väljs av medlemmarna vid den årliga föreningsstämman. Fram till
godkänd slutbesiktning ingår en representant från
Veidekke Bostad AB i styrelsen.
Boendekostnad
När du köper en bostadsrätt betalar du en insats
(som är en andel i bostadsrättsföreningen). Utöver
det betalar du en avgift till föreningen för att täcka din
del av föreningens kostnader. Den totala boendekostnaden utgörs av avgiften, räntor och amorteringar på
dina eventuella lån samt kostnader för hushållsel och
varmvatten.
Kan årsavgiften ändras?
Årsavgiften kan ändras, om förutsättningarna för
föreningens ekonomi förändras från det att prislistan
gjordes, t ex om räntorna blir avsevärt högre. Föreningen gör dock kalkylen utifrån en ränteprognos
avseende ränteläget vid slutplacering av föreningens
bottenlån. Prognosen bygger i huvudsak på olika
bankers officiella prognoser om ränteutvecklingen.
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När får jag flytta in?
Inflyttning sker cirka 1,5 år efter byggstart. För att få
den senaste informationen om tider, kontakta mäklaren. Exakt datum meddelas senast tre månader före
inflyttning.

När du har bestämt dig
Brf Nidingen säljs genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Kungsbacka. Som oberoende mäklare garanteras du professionell rådgivning och att
dina intressen som köpare tas tillvara på bästa sätt.
Kontakta mäklarna på telefon 0300-306 31.

Veidekkes pärlor
Vid det här laget har du nog insett vilken sällsynt
livskvalitet Brf Nidingen kan erbjuda. Men det är inte
slut än. Som kund hos Veidekke ger vi dig ytterligare
några pärlor.
Skruva den som Harry
Så kommer den stora dagen och du får äntligen
flytta in. Alldeles underbart – och totalt kaotiskt. Då
ringer det på dörren och där står Händige Harry med
verktygslådan under armen. ”Var det här det skulle
hängas upp hyllor?”. Vi bjuder på två timmars kom-iordning-hjälp till alla i Brf Nidingen.

DIFFERENTIERAD INSATS
Snällvärme
Fjärrvärme är en resurssnål uppvärmningsform som
kräver liten arbetsinsats. Dessutom koldioxidsmart!
Det handlar om att utnyttja värme som annars inte
skulle komma till nytta, t ex spillvärme från industrin.
Enkelt, tryggt och prisvärt. Luktar inte, bullrar inte och
behöver inte fyllas på. Dessutom ger det en behaglig
värme.
Fiber – morgondagens teknik
Kommunikation är viktigt. Huset ansluts med fiber
vilket gör det anpassat för dagens och morgondagens teknik. Varje lägenhet förbereds för leverans av
telefon och bredband. TV med grundutbud ingår i
månadsavgiften.

När du köper en lägenhet i Brf Nidingen kan du välja
en insatsnivå som ligger högre än grundpriset. Genom att välja en högre insats får du en lägre månadsavgift. Prata med mäklaren så får du veta mer.

Finansiering
Veidekke Bostad AB kan erbjuda en finansieringslösning i samarbete med bank. Kontakta oss för mer
information.

Köpa och bo nytt
Så här går det till
Visning
Vid säljstart bjuds du in till ett säljstartsmöte. Du får då träffa
den ansvarige mäklaren och kan ställa alla viktiga frågor. På
säljstartsmötet får du också ta del av viktig köpinformation som
prislista och planritningar.

 Förhandsavtal
När du väl har bestämt dig tecknas ett förhandsavtal med ansvarig mäklare. Du betalar ett förskott på insatsen (25 000:-).
Egen kontaktperson
För att din resa ska bli så bra som möjligt får du en kundansvarig som finns med dig ända fram till tillträde. Du kan alltid vända
dig till kundansvarig med frågor.

Inredningsval
Dags att göra eventuella inredningsval. Det sker tillsammans med
inredningsansvarig, där du får möjlighet att titta på materialprover i vår
bobutik (öppnar i maj 2012).

En första titt
Här är nästan mitt hem! När spaden satts i jorden och det
börjar finnas något att titta på guidar vi dig runt på byggarbetsplatsen. Det är även ett tillfälle att träffa blivande grannar.

Upplåtelseavtal
Cirka 3–6 månader innan inflyttning tecknar du upplåtelseavtal
och betalar en handpenning på 10 procent av insatsen (minus
tidigare betalt förskott).

Slutbesiktning
När ditt hem är färdigt får du vara med vid slutbesiktningen som
sker med en opartisk besiktningsman. Då kan du även kontrollera att dina inredningsval är riktigt utförda.

Tillträde
Efter uppvisat kvitto på slutbetalning och eventuella tillval, får du
nycklarna till bostaden. Välkommen till ditt nya hem!
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Köpa och bo nytt
Trygghet och garantier
Att köpa ett nytt hem är ett stort och viktigt beslut. Då kan det vara skönt
att veta att vi har alla tänkbara garantier som skyddar dig som köpare.
Dessutom har vi lång erfarenhet som bostadsbyggare. Läs och känn
lugnet.
Produktionsgaranti/Fullgörandegaranti
Skyddar beställaren (bostadsrättsföreningen) mot att produktionen inte
färdigställs enligt entreprenadkontraktet.
Byggfelsförsäkring
Avser fel i husets konstruktion, material och utförande. Gäller i 10 år från
slutbesiktningsdagen. Följer villkoren i ”Lag om byggfelsförsäkring”.
Förskottsgaranti
En säkerhet för det förskott på insatsen som du betalar i samband med
undertecknande av förhandsavtal. Förskotten finns på ett spärrat konto i
banken.
Slutbesiktning
Innan fastigheten överlämnas till dig görs en slutbesiktning. En opartisk
besiktningsman bedömer då om uppförandet är utfört i enlighet med
avtalet.
Entreprenadgaranti
Veidekke Bostad ställer en femårig garanti på utfört arbete, räknat från
godkänd slutbesiktning. Efter två år genomförs en garantibesiktning som
samlar upp eventuella fel som kan anses hänförliga till byggnationen.
Garantier för osålda bostadsrätter
Veidekke Bostad svarar för månadsavgifter för osålda bostadsrätter och
ansvarar för försäljningen av dessa. Osålda bostadsrätter förvärvas av oss
senast sex månader efter inflyttning.
Ansvar för förvaltning
Veidekke Bostad sköter den ekonomiska förvaltningen från första inflyttning och ett år framåt. Vi tecknar också på marknadsmässiga villkor ett
skötselavtal med en professionell teknisk förvaltare på normalt ett år.
Rätt till frånträdande av förhandsavtal
Du har rätt att frånträda förhandsavtalet bland annat om lägenheten inte
upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttning, eller om de avgifter som
ska betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än vad som angetts i
förhandsavtalet.
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Köpa och bo nytt

Att köpa ett nytt
Veidekkehem
Att köpa en helt nybyggd bostad är lite speciellt. Den finns ju inte ännu! Det första
du märker är att du inte behöver vara med i budgivning. Alla priser är fasta och du
vet precis vad du får för pengarna. Det andra är hur bra du blir omhändertagen
av de mäklare som säljer våra lägenheter. De har svar på alla dina frågor och kan
hjälpa dig med bra finansieringslösningar och värdering av din nuvarande bostad.
När du har kommit så långt och bestämt att lägenheten ska bli din, är det en del
beslut som ska fattas innan du kan flytta in. Då kan det vara tryggt att veta att vi på
Veidekke Bostad kommer att finnas med dig hela vägen och göra vårt yttersta för
att du ska få en trygg och trevlig resa fram till inflyttning.
Du har möjlighet att påverka allt från färg och form på kakel till vilken kran som ska
sitta i köket. Med andra ord kan du sätta din alldeles egna prägel på ditt nya hem.
Och vill du inte det så behöver du inte, då håller vi oss helt enkelt till de standardval
som finns.
När du sen flyttar in så upptäcker du inte bara hur fint allting är hemma hos dig,
utan också hur skönt det är att slippa tänka på att renovera och underhålla. Den
fräscha känslan i en nybyggd lägenhet håller i sig länge.
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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!

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).

www.veidekkebostad.se

