Läge för livsnjutare.
Brf Äppelblom - 45 bostadsrätter i Hildedal Park, centrala Hisingen.
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Gott om plats för
det goda livet
Välkommen till Hildedal Park som förenar både grönska och ett
av de absolut bästa lägena i Göteborg – en oas för dig som vill
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ha nära till stadens utbud och samtidigt lugnet utanför dörren.
Härifrån har du endast en kvart på cykel till Göteborgsoperan
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och cirka en mil till City Airport och vidare ut i världen.
För att skapa maximal harmoni och trivsel byggs småskaligt.
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Brf Äppelblom med sina två hus på fyra våningar plus takvåning
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på femte gör att flera lägenheter får en härlig utsikt över det
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vackra Göteborg. Utöver din ljusa och moderna lägenhet har du
en rad andra fördelar när du flyttar hit. För dig som bor i Hildedal Park finns alla möjligheter till underbara promenader och
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löpturer i de vackra omgivningarna.
Blir du sugen på att utmana grannen i golf, eller unna dig en

1. Backaplan
2. St Jörgens Park Resort
3. Lundbybadet
4. Saluhallen Kvillebäcken
5. Taklökvägens förskola
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6.
7.
8.
9.

Bjurslättsskolan grundskola
Busshållplats
Hisingsparken
Göteborgsoperan

avkopplande stund på spa, tar du dig snabbt till Sankt Jörgens
Park Resort. Vill du hoppa på bussen är det bara några minuter
till busshållplatsen. Med andra ord har du hela stadens utbud
och 320 hektar natur i Hisingsparken alldeles för dina fötter.
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Sankt Jörgens Park Resort med 18-håls golfbana och spaanläggning ligger nära till. Här kan du som är inbiten golfare, eller
som bara vill koppla av, tillbringa hela dagen och ta en bit mat
i restaurangen intill.

Möjligheterna väntar utanför dörren
Brf Äppelblom i Hildedal Park är för dig som inte vill göra

säsongen har att erbjuda. För simfantasten väntar längder-

avkall på något. Med natursköna omgivningar, golfbana och

na på Lundbybadet.

spa runt knuten och ändå city på nära avstånd blir detta

Med dagis och skola nära, busshållsplatsen i nästa kvarter och Göteborgs största naturområden alldeles intill är det

det nya sättet att bo i stan.
Färska kryddor till matlagningen kan du driva fram i en av
odlingslotterna utanför huset, och vill du skörda ännu mer

minst sagt lätt att få ihop vardagsbestyren och du får gott
om tid att koppla av.

beger du dig till Bärby där du går på självplock med allt vad

Gustav Appell Arkitektkontor

För dig som bor i Hildedal Park finns alla möjligheter till underbara promenader och löpturer i de vackra omgivningarna.

4

Dra på träningskläderna och gå till gymmet på en minut. På
gården finns ett utegym för hela kroppen

Odlingslotter finns för dig som vill ge extra krydda åt maten.

5

Svanenmärkta hus i grön omgivning
Brf Äppelblom omfattar två svanenmärkta flerbostadshus

ljudisolerade så att du inte störs av grannarna. Läget känns

som ligger inbäddade i en grönskande del av Göteborg. Vi

som ute på landet, men är så centralt att du inte behöver bi-

bygger enligt vårt eget klimatkoncept TellHus®, där miljön

len utan kan cykla, gå eller hoppa på bussen ner till stan. De

är viktig både ute och inne. Materialvalen ger ett behagligt

moderna husen med fyra våningar plus en takvåning är fan-

inomhusklimat och jämfört med att bo i en äldre villa har du

tastiskt beläget på en sluttning. Det rymmer härliga lägenhe-

minimerat risken att framkalla allergier. De välisolerade väg-

ter i storlekarna 1–4 rok – alla med balkong eller uteplats.

garna håller inte bara energiförbrukningen nere, de är också

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

Flera lägenheter får en härlig vy över stan från balkongen. Härifrån höjden når
ögat långt och man upplever verkligen både staden och grönskan intill sig.
Föredrar du att ha en inglasad balkong så finns självklart den möjligheten.
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Härlig utsikt över city
Brf Äppelbloms båda hus har 4 våningar samt en härlig takvå-

Lägg märke till de vackra fasaderna i nertonade färger

ning överst, totalt 45 lägenheter. Hela området är noga planlagt

som smälter väl in och harmonierar med den omkringliggande

för att bevara siktlinjer och ge största möjliga trivsel. Lekfulla

naturen. Husens gavlar utformas för att varje balkong ska få en

mötesplatser gör det trevligt att slå sig ner på bänken vid sand-

tydlig avskildhet. Grönskan följer med ända in på knuten och

lådan och småprata med andra i området medan barnen leker.

när du inte är ute i naturen så kan du alltid blicka ut över de

Här finns lägenheter i storlekarna 1-4 rok för att passa både

lummiga omgivningarna från balkongen eller uteplatsen.

det lilla och stora hushållet.
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Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.

Det är en fantastisk känsla att stiga in i en modern lägenhet där
allt är nytt och fräscht och planlösningen är planerad utifrån
dagens behov. Val av material och färger gör det lätt att trivas

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

Bo med ljuset

hemma.
Oavsett om din lägenhet är liten eller stor kommer du att uppskatta ljuset. Stora fönster tar tillvara dagsljuset som är viktigt för
vårt välbefinnande och ökar trivseln.
Lägenheterna håller en hög standard med bland annat genomgående parkett, helkaklade badrum med både tvättmaskin
och torktumlare samt sköna detaljer som skjutdörrsgarderober.
Planlösningen är öppen men med en viss avskildhet för matplatsen där du dukar upp till middag. Lika trevlig som din lägenhet är
att titta in i, lika vackert är det att titta ut.

10

11
Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.

G/L

Så här ser ekvationen ut om du säljer din befintliga boRing vår mäklare Marcus Cyrillus på Bjurfors, tel 031-

är inte bara bekvämt, det kan dessutom ge dig lägre boendekostnad. Du behöver inte vara ett mattesnille för att klura ut
ekvationen. Här har vi räknat på vad det skulle innebära att flytta
till Brf Äppelblom i Hildedal. Uträkningen bygger på vad det kostar
om du säljer din befintliga bostad och därmed har en del pengar
till insatsen. Ett nytt boende innebär att du slipper fundera över
underhåll och renovering – istället får du gott om tid över för allt
du drömt om. Om boendekostnaden blir lägre har du dessutom
mer pengar att roa dig för. En underbar ekvation eller hur?

WC/D

H

stämmer med din situation.

K/F

SOVRUM
TM
TT
ca 11 m²

DM

G

ELC

G

Äldre radhus/
villa med
belåning på
1 miljon

Ny lägenhet
2 rok 66 kvm
m stor balkong
i Hildedal Park
med belåning
795.000 kr.
Lägenhetens pris
1.795.000 kr.

Ny lägenhet
3 rok 77 kvm
m stor balkong
i Hildedal Park
med belåning
1.195.000 kr.
Lägenhetens pris
2.195.000 kr.

0

3 940

4 490

2 450

1 948

2 928

0

400

500

Vatten sophämtning sotning el värme**

3 800

0

0

Reparation och underhåll**

2 500

0

0

Villa/hemförsäkring

450

200

200

Fastighetsavgift

568

0

0

-735

-593

-878

0

418

418

9 033

6 313

7 658

2,94%

2,94%

2,94%

Räkneexempel
(belopp i tusental)
Hyra/årsavgift
Räntor (brutto)*
Hushållsel

Skatteavdrag 30%
Skatt uppskovsbelopp ( 1 000 000:-)
Totalt boendekostnad per månad

* Räntesats treårsränta per 130109, SBAB

Fönsterparti mot balkong

ST

MATPLATS
ca 11 m²

G

BALKONG
ca 9 m²

SOVRUM
ca 13 m²

G/L

Möjlighet att glasa in balkongen

Gott om förvaring

Stor separat matplats

3:a 77 kvm

alternativ planlösning
Garderob med skjutdörrar

Gott om arbetsyta och förvaring

WC/D

G

KÖK
ca 7 m²

ST

TT

TM

G/L

G

garderob

L

SOVRUM
ca 13 m²

H

VARDAGSRUM
ca 16 m²

K

HALL

** Kostnader hämtade från Swedbank.

Framförallt handlar det om att kostnaderna för uppvärmning, försäkring, vatten och
sophämtning är betydligt lägre när du bor nytt. I tabellen ovan ser du ett räkneexempel som utgår från att den gamla villan/radhuset har ett försäljningspris på 2 miljoner.
Visst är det en härlig tanke?
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KÖK
ca 7 m²

HALL

tak
hö
jd
22
00

Hör och häpna! Att sälja villan och köpa en splitterny bostadsrätt

VARDAGSRUM
ca 16 m²

Kök och vardagsrum i öppen
planlösning

7332025/29, så ger han dig ett kostnadsförslag som

En helt underbar ekvation.
Köp ny bostad
och få pengar över.

H
F
K
SOVRUM
ca 13 m²

00
22
jd
hö
tak

stad och köper en tvåa eller trea i Hildedal Park istället.

tak
hö
jd
22
00

2:a 66 kvm

ELC

DM

0

F

ELC

ST

städskåp

linneskåp

DM

diskmaskin

K

kyl

TM

SOVRUM
tvättmaskin

F

frys

TT

torktumlare

K/F

kyl/frys

ELC

elcentral, data

H

högskåp

ca 11 m²

G

Öppen planlösning skapar rymd

G

2

1

3

1:100 (A4)

MATPLATS
ca 10 m²

UTEPLATS
ca 8 m²
plan 5 / vind
plan 4
plan 3
plan 2

norr

plan 1
källarplan

 entré

Generös uteplats i sydostläge
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Koppla av, det här är ett
hem du kan räkna hem.
Det finns många fördelar med att köpa nytt - allt är nytt och

Marknadsgaranti
– en extra trygghet.

fräscht och du behöver inte fundera på renovering och underhåll
på många år framåt. För att göra flytten ännu mer behaglig har vi

Marknadsgarantin* är en försäkring som ger dig en extra trygghet

tagit fram en marknadsgaranti som står beskriven på nästa sida.

för tiden mellan förhandsteckning och inflyttning och skyddar dig
som köpare. Garantin kan ge dig en rabatt på din nya bostadsrätt
om du skulle drabbas av ett generellt prisfall på bostadsmarknaden och marknadsvärdet på din bostad sjunker. För mer information om denna garanti är du välkommen att kontakta vår mäklare
Marcus Cyrillus, 031-733 20 25/29.

*Marknadsgarantin är en försäkring som kostar 1,5% av lägenhetens insats.
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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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Köpa och bo nytt
När får jag flytta in?
Inflyttning sker cirka 14 månader 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 Äppelblom förmedlas genom Bjurfors Fastighetsförmedling i Göteborg. Som oberoende mäklare
garanteras du professionell rådgivning och att dina
intressen som köpare tas tillvara på bästa sätt. Kontakta mäklarna på telefon 031-733 20 25/29.

Veidekkes pärlor

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.

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.

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 Äppelblom.

Inredningsval
Dags att göra eventuella inredningsval. Det sker tillsammans med
inredningsansvarig, där du får möjlighet att titta på materialprover
i vår nyöppade bobutik på Falkenbergsgatan 3 i Göteborg.

DIFFERENTIERAD INSATS

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.

Visning

 Förhandsavtal
När du väl har bestämt dig tecknas ett förhandsavtal med ansvarig mäklare. Du betalar ett förskott på insatsen (25 000:-).

Vid det här laget har du nog insett vilken sällsynt
livskvalitet Brf Äppelblom kan erbjuda. Men det är inte
slut än. Som kund hos Veidekke ger vi dig ytterligare
några pärlor.

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.

Så här går det till

När du köper en lägenhet i Brf Äppelblom 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.

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

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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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.
Många upplever att det är väldigt skönt att ha tid på sig från beslut till inflyttning.
Du kan i lugn och ro planera för ditt nya boende, rensa och packa och ordna allt
det praktiska.
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.
När vi utvecklar nya bostadsområden, väljer vi ut de bästa adresserna
– platser där det finns alla möjligheter för människor att bo och ha det
riktigt bra. Ibland är det mitt i stadens brus, ibland på en plats som
har framtiden för sig.
Får vi skryta lite så är vi först i Sverige med att bygga Svanenmärkta
flerbostadshus! Du som flyttar till Brf Äppelblom kan glädja dig åt att
bo i en Svanenmärkt lägenhet.
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!

Kontakt: 031-733 20 25/29
marcus.cyrillus@bjurfors.se

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

