
Lite närmare, lite soligare, lite grönare
Brf Fladen, Kolla Parkstad – 63 Svanenmärkta lägenheter i sydvästläge
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I Kungsbacka är det ingen som bara bor. Här lever man. Och man lever nära. Nära den mysiga 

stadskärnan, nära havet, naturen, skolor, jobb och service, nära vännerna – både gamla och 

nya vänner i olika generationer. För här finns en stolt vi-känsla och som Kungsbackabo blir du 

snabbt en del av den. På cirka tjugo minuter når du Göteborg med bil eller pendel. Dessutom 

tar tåget dig både norr- och söderut längs med hela Västkusten. 

Kungsbackas stadskärna inbjuder till strosande och shopping i skönt tempo. Gamla vackra 

träkåkar samsas fint med modern arkitektur och ger city en särpräglad livlighet. Här blommar 

torghandeln ikapp med innekrogar och klassiska restauranger. Ta en nybryggd espresso på ett 

av de många caféerna och välj kvällsaktivitet efter humör. Kanske bio eller varför inte teater? 

Föredrar du allt under samma tak finns hela två utbudsstarka köpcentrum; Freeport och Kungs-

mässan. Och så kommer naturen och havet därtill. Så det är inte för inte som inflyttningen till 

Kungsbacka är stor. Här finns allt. Och lite till.

Lite mer Kungsbacka
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Lite närmare
I Kolla Parkstad är allt, om möjligt, ännu mer nära. Kungs-

backas nya stadsdel är planerad som en livfull, lummigt om-

bonad parkstad med blandad bebyggelse i tydlig innerstads-

karaktär omgivet av grönområden och service i din direkta 

närhet. Förskolor och skolor, matbutik, hållplats för stads-

busslinje, vårdcentral och ett morgonpiggt bageri med café  

är bara några av de verksamheter som utgör navet i små-

stadsidyllen. För en idyll är det – en modern idyll för ett  

skönt och aktivt liv över generationsgränserna. 

”Jag är en idealist och i enlighet med grundtanken 

bakom Kolla Parkstad är jag övertygad om att rejäla 

råvaror är grunden till ett högre värde, mer äkta. Jag 

vill att alla ska kunna njuta av bra bröd bakat med 

omsorg för råvarorna. Bröd & Bakverk vill vara en del 

i allas kök, en del i Kolla Parkstads fina grundtanke.” 

Lizzie Dahlén, Bröd & Bakverk 
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Lite soligare
Huset är Kungsbackas första Svanenmärkta 

flerbostadshus och som boende i brf Fladen 

har du en självklar plats i solen. De allra 

flesta lägenheterna har uteplats eller in-

dragen balkong mot sydväst. Dessutom är 

de välplanerade bostäderna rymliga och låter 

ljuset spela fritt även invändigt. Öppna, ljusa 

umgängesdelar är riktade mot gården med 

fin ljusföring runt balkongerna, och sovrum-

men vetter mot norr eller öster. Huset har en 

bra fördelning av olika typer och storlekar på 

lägenheter. Här finns ett ombonat hem för 

alla preferenser, planerat med stor omsorg för 

detaljer av god kvalitet. Som pricken över i, 

eller snarare under, byggs huset med eget 

garage i källarplan.

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

Anna Hedlund och Håkan Trygged 
KUB Arkitekter

Tar vara på sydvästläget – Brf Fladen är både egensinnigt och 

besläktat med Veidekkes första hus 

i kvarteret bredvid. Här möter gat-

sidans strama, stilfulla varmgrå fasad 

den mer informella karaktären mot den 

trevliga gårdsmiljön. Där dominerar 

kulörta balkonger och uteplatser som 

tar vara på sydvästläget. Taket matchar 

fasaderna gestaltningsmässigt och 

utgör husets femte fasad. En fin yttre 

utformning som känns nutida, och som 

åldras med behag.

”Yteffektiva, trevliga och väldisponerade 

lägenheter med utmärkta boendekvaliteter 

kring en härlig gårdsmiljö i en ny stadsdel 

med småstadskaraktär.”

Håkan Trygged och Anna Hedlund KUB Arkitekter

Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.
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”Vi valde Kolla Parkstad för läget och för lägen- 

hetens öppna planlösning med fritt, soligt 

läge. Nu ska vi njuta av otvunget stadsliv efter 

så många år i villan – leva livet helt enkelt!”

Dan och Inger Martinsson, boende brf Nidingen

Lite rymligare
I brf Fladen har vi tagit fasta på det bästa från 

föregående hus. Många små, yteffektiva lä-

genheter med härliga balkonger samsas fint 

med större takvåningar med generös takhöjd 

samt entrélägenheter med stora uteplatser. I de 

stora lägenheterna kan du njuta av ordningen 

i ett eget dressingroom. För mer förvaringsut-

rymme finns dessutom stora förråd placerade 

längst upp i huset. Lägenheterna är utformade 

för maximalt ljusinsläpp med umgängesdelar i 

öppna samband mot gårdens sydvästläge. Varje 

funktion har sin givna plats för att nyttja ytorna 

på det mest effektiva sätt. En härlig boendemiljö 

med bra plats för det du behöver.

Inspirationsbild från brf Nidingen.
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Lite rörligare
I och runt omkring Kungsbacka finns mycket att välja på 

för ett aktivt liv, och placeringen av Kolla Parkstad är fan-

tastisk ur många aspekter. Golf- och ridklubbar i närheten, 

salta bad och segling ute till havs, elljusspår i närliggande 

Kungsbackaskogen – du har aldrig långt till aktiviteter 

av olika slag. Skogen och havet erbjuder sina vyer och 

Kungsbacka stad med mycket bra shopping, restauranger 

och caféer ger förstås helt andra möjligheter. Du väljer 

efter humör och behov. I Kungsbacka Sportcenter finns 

dessutom en komplett anläggning för motion, idrott och 

evenemang. Föredrar du däremot en mer passiv aktivitet 

där hemma ingår triple play (IP-telefoni, bredband och TV 

i fördelaktig paketering) för sköna stunder i tv-soffan! Som 

sagt, vad du vill och när du vill!
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Lite friare
Lägenheterna i brf Fladen är planerade för ett skönt hem-

maliv med sociala ytor som rymmer många. De större 

lägenheterna inbjuder till spontant mingel eller livliga midda-

gar med många goda vänner. Även de mindre lägenheterna 

är välplanerade med god plats för trivsamma sällskap. Att 

bo i en nybyggd lägenhet gör att du kan njuta av mer fritid – 

utan trädgårds- och villaskötsel. Bilen parkerar du bekvämt 

och tryggt i källardelens garage. Du får tid över till de där 

weekendresorna eller till att hälsa på hos dina nära och kära. 

Och när du känner för att bara bli serverad och underhållen 

på hemmaplan går du snabbt till city. En kort promenad över 

Kungsbackaån tar dig till den mysiga stadskärnans restau-

ranger, caféer och teater. Välj fritt det som passar för dagen 

och spankulera sedan hem i maklig takt.
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För att ett hus ska bli Svanencertifierat måste en lång rad kriterier uppfyllas och tuffa miljökrav styr hela tillverkningen. 

Huset ska bland annat vara energisnålt med låga värme- och elkostnader och ha låg klimatpåverkan. Materialen ska 

innehålla så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt och huset ska ha en genomtänkt drifts- och underhållsplan 

som gör det enkelt att se till att det förblir energisnålt en lång tid framöver. Du som bor i huset ska få en sund, välventi-

lerad och tyst inomhusmiljö med välisolerande fönster samt energisnåla vitvaror och installationer.

Lite grönare
Brf Fladen är Kungsbackas första Svanenmärkta hus! Det 

betyder att du som väljer att bo här kan kalla dig miljövän-

lig – bara genom att bo. Vi på Veidekke tycker att bostäder 

precis som alla andra produkter ska vara snälla mot sin 

omgivning. Vi tar vårt samhällsansvar på allvar och gör vårt 

yttersta för att du som köper bostad av oss ska känna dig 

trygg i att vi har valt material och lösningar med omtanke 

om hälsa och hållbarhet. Vi ställer höga krav på oss själva 

och vår byggprocess; från materialval och energiförbruk-

ning under byggnationen, till inomhusmiljön i den färdiga 

bostaden. Till ytan är lägenheterna inte annorlunda än 

andra nyproducerade bostäder. Skillnaden är att hela pro-

cessen är Svanenmärkt och därmed hållbar för en grönare 

framtid. Lite bättre för alla helt enkelt.

”Jag ser alltid fram emot inflyttningen. Det är så roligt att se alla 

nöjda kunder! De boende kan förvänta sig en hög standard och 

slående bra planlösningar. Svanenmärkningen innebär en riktigt bra 

boendemiljö från insidan och ut – för alla inblandade.”

Mathias Nilsson, platschef Veidekke Entreprenad 
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Bostadsrätt – helt rätt
Bo lätt i bostadsrätt
Att bo i en bostadsrätt har många fördelar. Du och dina grannar  
utgör bostadsrättsföreningen och tillsammans löser ni många av  
de uppgifter som är förknippade med en fastighet. Du ansvarar för 
inre underhåll och får själv bestämma över mindre reparationer och  
ombyggnader. Föreningen ansvarar för underhållet av alla gemen-
samma anläggningar. 

Styrelse
Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening som förvaltas av 
styrelsen vilken väljs av medlemmarna vid en årlig stämma. Veidekke 
Bostad AB hjälper till att komma igång med styrelsearbetet.

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 boendekost-
naden utgörs av avgiften, räntor och amorteringar på dina eventuella 
lån samt kostnader för hushållsel och varmvatten.

Snällvärme
Brf Fladen värms upp med fjärrvärme. Ventilationen är av typ FTX, från- 
och tilluftsventilation med återvinning. Med ett FTX-system tas värme-
energin i den förbrukade ventilationsluften tillvara istället för att gå direkt 
ut i det fria. Energi sparas samtidigt som inomhusklimatet blir bättre. 

Påverka dina driftskostnader
I brf Fladen mäts varje lägenhets varmvattenförbrukning individuellt. 
Kostnaden för din varmvattenförbrukning debiteras ihop med  
månadsavgiften.  Du kan påverka dina driftskostnader genom att 
hushålla med varmvattnet.

När får jag flytta in?
Inflyttning sker cirka 1,5 år efter byggstart. Exakt datum meddelas senast 
tre månader före inflyttning. Mäklaren förser dig med aktuell information.

Skruva den som Harry
Så kommer den stora dagen och du får äntligen flytta in. Alldeles under-
bart – och totalt kaotiskt. Då bjuder vi på två timmars kom-i-ordning-hjälp 
till alla i brf Fladen, ett koncept vi kallar för Händige Harry.
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7 skäl att köpa en  
Veidekkebostad

1.  Du får mer tid över i ett välplanerat, nytt boende med alla nödvändiga 
funktioner – och inget renoveringsbehov.

2.  Du bor miljövänligt i ett hållbart, klimatsmart hem, med genomtänkta 
material, god inomhusmiljö och låga underhålls- och driftskostnader.

3. Du köper till fast pris och slipper budgivning.

4.  Du bor säkert i en modern och funktionell bostad, med noga genom-
tänkta lösningar.

5.  Du gör en trygg affär med genomtänkta försäkringar och garantier.

6.  Du påverkar utformningen av ditt drömboende i dialog med oss. 
    Genom val och tillval skapar du ett personligt hem tillsammans med 
    duktiga inredare.

7.  Du köper av en etablerad aktör. Veidekke Bostad ingår i Veidekke ASA 
som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostads-
utvecklingsbolag.

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.

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 bostaden överlämnas till dig görs en slutbesiktning. En opartisk be-
siktningsman bedömer då om uppförandet är utfört i enlighet med avtalet.

Entreprenadgaranti
Veidekke Bostad AB 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 AB svarar för månadsavgifter för eventuellt osålda 
bostäder och ansvarar för försäljningen av dessa. Osålda bostäder 
förvärvas av oss senast sex månader efter inflyttning.

Ansvar för förvaltning
Veidekke Bostad AB 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 om bostaden inte upplåts 
med bostadsrätt senast vid inflyttning, eller om de avgifter som 
ska betalas för bostaden är väsentligt högre än vad som angetts 
i förhandsavtalet.

Trygghet och garantier

Med reservation för ändringar och ev. tryckfel.



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.

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 förvänt-

ningar 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 Bostad ingår i Veidekke-koncernen som är Skandinaviens fjärde största bygg-, 
anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. Vi har funnits i Sverige sedan år 2000 
och byggt mer än 2 500 bostäder i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne. Tillsammans 
förverkligar vi bostadsdrömmar.

Philipp Bisping  

0300-306 36

0769-42 24 54

philipp.bisping@lfhalland.se

FÖRMEDLAS AV LÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFÖRMEDLING 


