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Mälarens pärla
Att Strängnäs är en liten pärla vet redan du 
som bor här. En dynamisk idyll vid Mälarens 
strand med välbevarad småstadscharm och  
en genuint mysig stadskärna. Ordet livskvalitet 
må vara slitet men här kommer det väl till pass. 
Allt du behöver finns runt knuten. Affärer,  
skolor, aktiviteter och inte minst den vackra  
naturen. Dessutom är huvudstadens puls  
bara 50 minuter bort. 

Strängnäs är en stad med stort självförtroende 
och framåtanda. En trygg och barnvänlig stad 
att trivas i. Att Strängnäs växer är lätt att förstå. 
Det är enkelt att tycka om Strängnäs och det är 
enkelt att bo här. 

Välkommen till Strängnäs!

Carlos Albinsson
Veidekke villatomter AB



Kvarnberget

Vallbyvägen

Präntaren Domkyrkan och
Roggeborgen

Hamn med
restauranger

Långbergsparken

Bibliotek Multeum

Till och från Stockholm 
med tåg idag på 45 min

Till och från Stockholm 
med tåg 2017



Östra Stadsskogen  
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Högt belägen med strålande utsikt över domkyrkan och hustaken 
i centrum, ligger Östra Stadsskogen. Här bor du på första parkett 
med naturen utanför dörren och ändå i direkt närhet till dagis, 
skolor, tågstation och stadens utbud.

Flytta hit och bo i ett mycket prisvärt och välbyggt hus med genomtänkt planlösning 
och detaljer som gör skillnad. Ett bekvämt och praktiskt boende för hela familjen. 
Välj mellan loftradhus eller tvåplanshus och boytor från 93–139 m2.  

Vintern 2013 står de första husen färdiga och ju tidigare du bestämmer dig, desto 
större valmöjlighet har du. 
 
Välkommen att hitta hem!



Rätt till ändringar förbehålles. Rätt till ändringar förbehålles.

Villa V12, tomt 7–13

Med utrymme för alla
Det här tvåplanshuset är för dig som gillar att 
samla familj, vänner och bekanta till högtider och 
vardagsfest. Med generösa sällskapsytor och 
möjlighet till fem sovrum finns det plats för alla. 
Välj om du vill köpa huset med oinredd övervå-
ning och själv bygga klart den i egen takt. VILLA V12  

7 rum och kök, 138 m2 boyta

Bilderna är illustrationer, vissa detaljer är tillval.



Rätt till ändringar förbehålles. Rätt till ändringar förbehålles.

Villa V22, tomt 14–17

VILLA V22  

6 rum och kök, 139 m2 boyta

Med utrymme för alla
Det här tvåplanshuset är för dig som gillar att samla familj, vänner och bekanta till högtider och vardagsfest. 
Med generösa sällskapsytor och möjlighet till fem sovrum finns det plats för alla. Välj om du vill köpa huset 
med oinredd övervåning och själv bygga klart den i egen takt.

Bilderna är illustrationer och referensfoton.



Rätt till ändringar förbehålles. Rätt till ändringar förbehålles.

Radhus, tomt 18–21 

RADHUS 

5 rum och kök

93 m2 boyta

Se separat bofaktablad med ritning för respektive radhus.

Bilderna är illustrationer och avvikelser kan förekomma.

Lätt att sköta
Mitt i området hamnar våra fyra fantastiska loftradhus. Här bor du bekvämt och 
praktiskt i ett radhus med genomtänkt planlösning. Huset erbjuder upp till fyra 
sovrum och den skyddade uteplatsen i söder blir som ett extra rum på sommaren. 



Byggnadsbeskrivning Östra Stadsskogen
 Grundläggning Betongplatta på mark 
 Ytterväggar Träregelstomme 
 Yttertak Plåttak 
 Fasad Målad träpanel 
 Fönster Vita treglasfönster 
 Innerväggar Målade gipsväggar på regelstomme 
 Balkong Träbalkong med träräcke

 Fjärrvärme Golvvärme i bottenvåning,  
  radiatorer på övre plan 
 Ventilation Mekanisk frånluft FTX 
 TV/data/tele Stadsnät från Sevab

 Parkering Plats för två bilar på egna tomten,  
  carport som tillval

 Externa förråd Ingår enligt kontraktshandling 
 Tomtmark Utförd enligt kontraktshandling 
 Sophantering Gemensam miljöstation med källsortering

Rumsbeskrivning Östra Stadsskogen
 Golv Ekparkett 
 Socklar Vita, fabriksmålade med synliga spikskallar 
 Väggar Släta målade 0502-Y 
 Innertak Vita tak 
 Innerdörrar Vita släta med trycke av silvermetall 
 Dörrfoder och listverk Vita, fabriksmålade med synliga spikskallar 
 Smygar vid fönster Vita, fabriksmålade med synliga spikskallar 
 Fönsterbänkar Natursten 
 Garderober Vita, släta med handtag av metall

 Kökssnickerier Ikea Metod, vita luckor, med vit takanslutning  
  och handtag av metall 
 Bänkskiva och diskbänk Laminerad bänkskiva med dubbelho 
 Vitvaror Vit kyl och frys, rostfri inbyggnadsugn,  
  induktionshäll, inbyggd diskmaskin,  
	 	 rostfri	fläkt	och	rostfri	micro. 
 Kökskakel 97x297 mm liggande, rak sättning

 Golv wc/dusch Klinker 165x165 mm 
 Vägg wc/dusch Kakel 200x400 mm liggande, rak sättning 
 Badrumsporslin Vita, golvstående wc och vägghängt handfat 
  en duschvägg eller ett badkar per badrum 
 Övrigt wc/dusch Kaklad fönstersmyg 
 Golv tvättstuga Klinker 165x165 mm 
 Vägg tvättstuga	 Målad	glasfiberväv	0502-Y 
 Vitvaror Tvättmaskin, torktumlare och fjärrvärmeväxlare

 Trappa Vitt vagnstycke, handledare i eklaserad furu, 
   metallräcke, trappsteg i eklaserad furu

Ett klokt val

Att köpa nyproduktion ger dig som köpare många för-
delar. Ett fast pris, med en förutsägbar boendekostnad 
och utan behov av ombyggnation och renoveringar som 
kan anstränga både ekonomin och förhållandet. Du får 
även ett hus som är uppfört enligt de senaste byggreg-
lerna där krav på byggnadsteknik, ingående byggnads-
delar och energibesparing ger dig en sund inomhusmiljö 
samtidigt som den ger en mindre påverkan på den yttre 
miljön. Helt enkelt ett klokt val.

Trygghet
Veidekke är Nordens fjärde största byggföretag och har 
en 75-årig historia och finansiell styrka att luta sig emot. 
Innan du flyttar in kommer en opartisk besiktningsman 
se till att din bostad uppfyller alla myndighetskrav och 
att arbetet är utfört enligt de branschnormer som finns. 
Du kommer att bli kallad för att delta vid besiktningen så 
att du kan ställa frågor och ge dina synpunkter

Fast pris
Husen säljs som äganderätter och priserna finns i 
bifogad prislista. Priset avser nyckelfärdigt hus, inklusive 
tomt och anslutningsavgifter för el, VA, fjärrvärme och 
fiber. Det som tillkommer är kostnad för tillval, pantbrev, 
lagfart och kreditivräntor.

Garantier
Efter godkänd slutbesiktning inleds en tvåårig garantitid. 
Den är till för att upptäcka fel och brister som inte gick 
att upptäcka vid slutbesiktningen. Vitvarorna har fem års 
garanti. När du köper nyproduktion får du som köpare 
dessutom en 10-årig byggfelsförsäkring samt en färdig-
ställandegaranti. 

Försäljning 
Fastigheterna förmedlas av Mälarmäklarna. 
Ansvarig mäklare är Lisa Bagge 073-801 88 72.

Färg och tillval
Det finns många val att göra när man bygger hus, det 
finns både kostnadsfria valmöjligheter och sådana som 
kostar extra. Dessa presenteras i en egen tillvalsbro-
schyr med tillhörande prislista. 

Bokningsavtal 

Inom tio dagar från att ett bokningsavtal har tecknats, 
ska en bokningsavgift om 15 000 kr erläggas. I sam-
band med detta upprättas en boendekalkyl och mäkla-
ren förklarar hur resten av affären kommer att gå till. Har 
ni inte redan ett lånelöfte hjälper vi er med kontakter hos 
en bank som känner till projektet.

Kontraktsskrivning
Nästa steg är att upprätta ett köpekontrakt på tomten 
och ett totalentreprenadkontrakt för uppförande av 
huset. Detta görs vid samma tillfälle. 

Lagfartsbevis 
Bevis på vem som äger fastigheten (tomten). Kostnaden 
för lagfart är 1,5 % av köpeskillingen på tomten + exp.
avgift, (för närvarande 825 kr). 

Byggnadskreditiv
När du ska bygga behöver du ett byggnadskreditiv från 
banken. Det är ett tillfälligt lån som betalas ut successivt 
från banken allteftersom kostnaderna uppstår under 
själva byggtiden. Fördelen för dig som köpare är att rän-
tekostnaderna hamnar i ditt namn och är avdragsgilla.

Pantbrev
Avgift till inskrivningsmyndigheten om 2 % + exp.avgift 
på intecknat belopp (total lånesumma).

Köpebrev 
Sex veckor innan huset levereras ska tomten betalas 
och tillträdas vilket betyder att äganderätten för fastig-
heten övergår till dig. Betalning sker genom byggnads-
kreditivet hos banken.

Innan inflyttning
Du kommer att kallas till en slutbesiktning då en opar-
tisk besiktningsman går igenom bostaden och kontrol-
lerar att arbetet är utfört enligt gällande byggregler, att 
de kontroller som ska utföras är gjorda och att alla dina 
tillval är på plats.

När du flyttar in
Vid överlämnandet av nyckeln får du ett slutbevis och 
en genomgång av det du behöver känna till om din nya 
bostad. 

Att köpa ett nytt hem
Att köpa en helt nybyggd bostad är lite speciellt. Den finns ju inte ännu!  
Många beslut ska fattas och ofta dröjer det innan du kan flytta in. Då kan det  
vara tryggt att veta att vi kommer att finnas med dig hela vägen och göra vårt  
yttersta för att du ska få en trygg och trevlig resa fram till inflyttning.



Veidekke Bostad AB, Box 1503
172 29 Sundbyberg, 08-635 61 00
www.veidekkebostad.se,	info@veidekke.se

Vem är Veidekke  
Vår affärsidé
I samspel skapar vi värden genom att förvärva mark, utveckla byggrätter och 
genomföra bostadsprojekt.

Vår mission
Vi bidrar till samhällets utveckling genom att utveckla miljöer där människor vill 
leva. Genom att lyssna och föra dialog med boende, intressenter och besluts-
fattare skapar vi en djup förståelse för platsens unika förutsättningar. Kunskapen 
använder vi för att skapa goda boendemiljöer och bostäder. Genom att välja 
klimatkloka alternativ visar vi omsorg om människorna, samhället och miljön.

Vår vision
I samspel förverkligar vi människors bostadsdrömmar och utvecklar framtidens 
samhälle.

Vårt kundlöfte
Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar.

Sedan år 2000 har vi framgångsrikt utmanat den svenska byggbranschen på 
en rad områden. Genom att vara en bostadsbyggare som ständigt tänker som 
en samhällsbyggare bidrar vi aktivt till samhällsutvecklingen. Det handlar om att 
inte bara se till själva bostaden, utan lika mycket till omgivande faktorer. Med en 
förmåga att lyssna i samspelet med våra samarbetspartners och använda vår 
kunskap för att stötta alla processer, tar vi fram kreativa projektidéer som skapar 
värden för alla intressenter.

Veidekke Bostad ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största 
bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag. Inom koncernen finns det 
ett fruktsamt samarbete över lands- och affärsområdesgränser eftersom våra 
kunder ska få tillgång till alla de resurser som kan behövas. Vi tror på att kom-
binera det mindre företagets entreprenörsanda och ödmjukhet med det stora 
företagets finansiella muskler och uthållighet. Genom att vara ett företag med 
tydliga värderingar som erbjuder delägarskap, medarbetarinvolvering och ”gøy” 
på jobbet kan vi glädjas åt att ha branschens mest entusiastiska medarbetare, 
idag ca 50 stycken runt om i landet. År 2011 omsatte vi 697 miljoner kronor och 
hade 513 bostäder i produktion.

Vi har verksamhet i Mälardalen, Skåne och Västsverige.


