
Välkommen till Stureby!

Brf Parkslingan – ett Svanenmärkt bostadskoncept.



Köpa och bo nytt

7   Besiktning

När ditt hem är färdigt slutbesiktigas det av en 
opartisk besiktningsman. Då kontrolleras även 
dina inredningsval.

8   Dags att flytta

Efter uppvisat kvitto på slutbetalning och 
eventuella tillval, får du nycklarna till bostaden. 
Välkommen hem!

4   Inredningsval

Dags att göra eventuella inredningsval. Det sker 
tillsammans med inredare och du får möjlighet 
att titta på materialprover. 

5   En första titt

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

6   Upplåtelseavtal

Cirka 3–6 månader innan infl yttning tecknar 
du ett upplåtelseavtal och betalar en handpen-
ning på 10% av insatsen (minus tidigare betalt 
förskott).

När du har bestämt dig
Bostäderna i Brf Parkslingan säljs genom 
oberoende mäklare.
   Detta garanterar att du som kund får profes-
sionell rådgivning och att dina intressen som 
köpare tas tillvara på bästa sätt. 

Finansiering
Det fi nns en bank knuten till projektet. Banken 
hjälper dig gärna beträffande fi nansiering. 
Kontakta mäklaren för mer information. 

Så här går det till
1   Förhandsvisning

På visningen har du möjlighet att träffa mäklare 
samt personal från Veidekke som hjälper dig 
att besvara dina frågor om försäljningen och 
projektet. 

2   Säljstart

I tur och ordning fördelas lägenheterna och du 
erbjuds att underteckna ett förhandsavtal. Det 
är viktigt att du är på plats i tid. Din turordning 
är förverkad om du inte fi nns på plats när det 
är din tur. Du måste ha klart med fi nansiering till 
säljstarten och om du ska låna pengar behöver 
du ha ett lånelöfte.

3   Förhandsavtal

När du väl har bestämt dig tecknas ett förhands-
avtal med ansvarig mäklare. Du betalar ett för-
skott på insatsen och bostaden reserveras för dig.
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Veidekkes pärlor
Vid det här laget har du nog insett vilken sällsynt 
livskvalitet Brf Parkslingan kan erbjuda. Men det 
är inte slut än. Som kund hos Veidekke 
Bostad ger vi dig ytterligare några pärlor. 

Händige Harry

Så kommer den stora dagen och du får äntligen 
fl ytta in. Alldeles underbart – och totalt kaotiskt. 
Då ringer det på dörren och där står Händige 
Harry med verktygslådan under armen. Två 
timmars kom-i-ordning-hjälp ingår för alla som 
fl yttar in i Brf Parkslingan. 

Bostadsrätt – helt rätt
Det fi nns många anledningar till att bostads-
rätten 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 bestäm-
ma över mindre reparationer och ombyggnader. 
Föreningen svarar för drift och underhåll av alla 
gemensamma installationer, utrymmen och mark. 

Styrelse

Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk för-
ening som förvaltas av styrelsen. Hur styrelsen 
tillsätts framgår av föreningens stadgar. Fram 
till en så kallad överlämnandestämma sköts 
föreningen av en interims-/ bildarstyrelse. Den 
tillsätts av Veidekke men två av tre ledarmöter 
är fristående från Veidekke. Senast ett år efter 
godkänd slutbesiktning överlämnas styrelsen 
helt till de boende. Mer information framgår av 
stadgarna.

Boendekostnad

När du köper en bostadsrätt betalar du en insats 
(som är en andel i bostadsrättsföreningen). Utö-
ver insatsen betalar du en årsavgift till föreningen 
för att täcka din del av föreningens löpande 
kostnader. Den totala boendekostnaden utgörs 
av avgiften, räntan och amorteringar på dina 
eventuella lån samt kostnader för el och varm-
vatten samt hemförsäkring.

Värmeåtervinning

FTX är från- och tilluftsventilation med värme-
återvinning. Med ett FTX-system tas värme-
energin i den förbrukade ventilationsluften tillvara 
istället för att försvinna åter ut i det fria. Energi 
sparas samtidigt som inomhusklimatet blir 
bättre. 

Sov gott!

Alla lägenheter i Brf Parkslingan har säkerhets-
dörrar.

Varning för barn!

Petsäkra uttag, spärrar i köksskåp samt barn-
säkra handtag på fönster.
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Säkert har du många funderingar och tankar kring 
att köpa ett nytt hem i Brf Parkslingan. Här har vi 
samlat några av dem. Har du ytterligare frågor är du 
välkommen att kontakta ansvarig mäklare.

1   När ska jag sälja min nuvarande bostad?

Det bästa är att prata med mäklaren som kan göra 
en bedömning av din unika situation. Generellt bru-
kar man säga att den som säljer ett hus kan göra 
det med ett tillträde som ligger längre fram i tiden än 
den som säljer en mindre lägenhet. 

2   Kan priset ändras?

Årsavgiften kan ändras, om förutsättningarna för 
föreningens ekonomi förändras från det att prislistan 
gjordes, t ex om räntorna blir högre. Under projek-
tets gång görs prognoser om ränte- och kostnads-
läget vid den tidpunkt då ni fl yttar in i föreningen. 
Prognoserna kommuniceras till er i form av en 
kostnadskalkyl, vid tecknandet av förhandsavtal och 
som en ekonomisk plan då ni tecknar upplåtelse-
avtal.

3   Hur har ni löst förvaringen? 

Alla lägenheter har externt förråd i gatuplanet. Vissa 
lägenheter har klädkammare.

Frågor och svar Brf Parkslingan

6   Kan jag hoppa av?

Fram till den tidpunkt då Veidekke beslutar att 
byggstarta, erbjuder Brf Parkslingan öppet köp. 
Det innebär att hela förskottet återbetalas (utan 
ränta) om du av någon anledning väljer att inte 
fullfölja ditt köp (läs mer om öppet köp under 
Trygghet och garantier).
   Efter beslut om byggstart gäller följande: 

En förhandstecknare får frånträda avtalet om:
a) lägenheten inte upplåts med bostadsrätt 
senast vid infl yttningen, 
b) upplåtelsen genom försummelse av bostads-
rättsföreningen inte sker inom skälig tid efter den 
beräknade tidpunkten för upplåtelsen eller 
c)  de avgifter som skall betalas för bostadsrätten 
är väsentligt högre än som angavs i förhandsav-
talet och förhandstecknaren av denna anledning 
säger upp avtalet inom tre månader från den 
dag förhandstecknaren fi ck kännedom om den 
högre avgiften. 
   Om förhandstecknaren av annan anledning 
än som anges i föregående stycke inte förvärvar 
lägenheten med bostadsrätt har bostadsrättsför-
eningen rätt att erhålla ersättning för den skada 
som föreningen lider.

4   Får jag välja bilplats?

Vill du hyra bilplats anmäler du detta till mäklaren 
och fyller i en intresseanmälan. Fördelningen av 
platserna görs av föreningen. Om det inte fi nns 
bilplatser till alla som önskar delas de ut enligt ”först 
till kvarn”-principen. Det är datum på intresseanmä-
lan som bestämmer turordningen. Bilplatsen hyrs 
med ett separat hyresavtal och ingår inte i köpet av 
bostadsrätten. 

5   När får jag flytta in?

Infl yttning sker cirka 1,5 år efter byggstart. För att
få den senaste informationen om tider, kontakta 
mäklaren. Exakt datum meddelas senast tre
månader före infl yttning.



Trygghet och garantier
Att köpa ett nytt hem är ett stort och viktigt 
beslut. Då kan det vara skönt att veta att vi 
har garantier som skyddar dig som köpare. 
Dessutom har vi lång erfarenhet som bostads-
byggare. 

Produktionsgaranti/Fullgörandegaranti

Produktionsgarantin skyddar beställaren 
(bostadsrättsföreningen) så att produktionen 
färdigställs enligt entreprenadkontraktet. 
Fullgörandegarantin skyddar bostadsrätts-
föreningen mot kostnader för bland annat 
eventuellt osålda lägenheter i upp till 5 år från 
möjlig infl yttning.

Byggfelsförsäkring

Avser fel i husets konstruktion, material och ut-
förande. 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. Banken garanterar återbetalning 
av förskott om projektet inte blir av. 

Slutbesiktning

Innan lägenheten överlämnas till dig görs en 
slutbesiktning. En opartisk besiktningsman 

bedömer då om utförandet är utfört i enlighet 
med entreprenadavtalet. 

Öppet köp 

Fram till den tidpunkt då Veidekke beslutar att 
byggstarta, erbjuder Brf Parkslingan öppet köp, 
vilket innebär att hela förskottet återbetalas 
(exkl. ränta) om du av någon anledning väljer 
att inte fullfölja ditt köp. Tidpunkten för när 
beslut om byggstart tas beror på hur snabbt 
lägenheterna blir sålda. Preliminärt beslutar 
Veidekke om byggstart när 50% av bostäderna 
tecknats för förhandsavtal. Beslutet kommer 
att meddelas dig som köpare med ett brev till 
angiven hemadress, samt meddelas i projektin-
formationen på www.parkslingan.se. Samtidigt 
som beslutet meddelats blir förhandsavtalet 
bindande. Du kan hålla dig underrättad om 
försäljningsläget genom att kontakta mäklaren 
eller besöka www.parkslingan.se.

Entreprenadgaranti

Veidekke ställer en femårig garanti på utfört 
arbete, räknat från godkänd slutbesiktning. Efter 
två år genomförs en garantibesiktning som sam-
lar upp eventuella fel som kan anses hänförliga 
till byggnationen.

Garantier för osålda bostadsrätter

Veidekke står för månadsavgifter för osålda 
bostadsrätter och ansvarar för försäljning av 
dessa. Osålda bostadsrätter förvärvas av 
Veidekke senast sex månader efter möjligt 
tillträde.

Ansvar för förvaltning

Brf-Ekonomen i Stockholm AB sköter den 
ekonomiska förvaltningen från första infl yttning 
och två år framåt. Veidekke 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 om 
lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast 
vid infl yttning, eller om de avgifter som ska 
betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än 
vad som angetts i förhandsavtalet. 
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Vem är Veidekke?

Spelar det egentligen någon roll vem som bygger ditt nya hem? Att köpa bostad är ju inte riktigt 
detsamma som att köpa en bil av en viss modell eller en tröja av ett visst märke. 
    Visst spelar det roll! Det är vi som ska se till att ditt drömhem blir precis så som du har tänkt dig. 
Eftersom vi ska ha med varandra att göra ett tag framöver, underlättar det om vi kommer bra överens. 
Veidekke är kanske en ny bekantskap för dig, men vår historia går så långt tillbaka som till 1936. Då 
befi nner vi oss i Norge där två duktiga entreprenörer trotsade den tyska ockupationsmakten och som 
tack för det fi ck statens uppdrag att bygga Stavangers fl ygplats efter kriget. Idag är vi Nordens fjärde 
största byggföretag. Vi har funnits i Sverige sedan år 2000 och har sedan starten byggt 2000 bostäder 
i våra tre storstadsregioner Stockholm/Mälardalen, Västsverige och Skåne.    
   Veidekke är ett företag med starka värderingar, inte minst när det gäller klimatfrågan. Bostads-
sektorn står för en stor andel av de totala koldioxidutsläppen och det är något som vi vill vara med 
och ändra på. 

Några exempel på vad vi har byggt:

Bergaliden, Sundbyberg Isbjörnen, Södertälje Bällstavik, Stockholm Svea Torn, Stockholm Bällsta Brygga, Sundbyberg
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Vi tänker på klimatet
Vi vill vara med och vända den oro-
väckande utvecklingen för klimatet 
med det vi kan bäst – att bygga hus. 
Därför strävar vi efter att genomföra 
våra projekt med så resursbesparande 
lösningar och material som möjligt. 

Många goda skäl att välja Veidekke

Attraktiva finansieringsmöjligheter
Tack vare goda samarbeten med banken 
kan vi erbjuda dig goda möjligheter att 
fi nansiera köpet av ditt nya hem.

Vi anlitar mäklare
Våra hem säljs alltid via en extern 
mäklare. En mäklare är skyldig att 
tillvarata dina intressen. 

Veidekke-byggt är tryggt
Läs mer om Trygghet och garantier 
på sid 29.




