ESTRIDS KRONA

Drömmen om ett
omsorgsfullt boende
med karaktär

Ditt sköna hem
med park & puls
Det här är vad du sökt, men knappt trodde fanns. Drömmen om ett kvalitetsboende i genuin Brommamiljö förverkligas i Estrids Krona. Du kommer att älska det ostörda
läget på Beckomberga Skogsväg och utsikten från den
stora balkongen. Husen som vilar i en sparad skogsbacke.
Den unika parkmiljön, perfekt för picknick och lek.
Du möter många som är på väg till och från tennisbanan,
fotbollsplan och löpspår. Här är det härligt att cykla och
till Ängbybadet tar du dig på bara tio minuter. I naturreservatet helt nära möts vänner och bekanta på de fina
löp- och promenadstråken där Kyrksjön frestar med kvällsdopp eller skridskotur, allt efter säsong.
Livet känns enkelt här i nya Beckomberga. Till skolorna
och bussarna går du på bara fem minuter. Butiker, fik,
restauranger och annan service finns inom bekvämt
räckhåll. Flera bussar trafikerar området och tar dig till
Brommaplan, Vällingby Spånga och Sundbyberg. Det
finns flera sätt att ta sig till och från Beckomberga.
Närmaste T-banestation är Islandstorget och det tar 25
minuter till Stockholm city med gröna linjen. Buss 113
stannar på Bällstavägen och på Spångavägen går busslinje 117 som tar dig till Brommaplan. Från Brommaplan
går T-bana och busslinjer med förbindelser mot bland
annat Spånga Station, Kista, Sundbyberg, Solna och
Mälaröarna.
Förskolorna och skolorna i området är uppskattade och
i Beckombergas varma lilla bassäng får barnen lära sig
simma. På 4H-gården Björklunds Hage blir de kompisar
med kaniner, får och getter. Här hålls också många glada
barnkalas medan de större festerna med fördel firas på
Ängby Slott.
När du står här, bland vackra tallkronor och generös grönska, förstår du varför människor valde att slå sig ner här
redan på 200-talet. Och du tänker, att nu är det din tur att
skapa ditt liv här.
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”Rummets renhet
detaljernas rikedom”
Citatet är från en av Sveriges mest kända stilikoner,
Estrid Ericson. Hon har fungerat som inspiratör genom
hela projektet. Estrids Krona är sista etappen i den nya,
levande stadsdelen Beckomberga, och de tre husen är
kronan på verket. Det märker du så snart du kommer in
i huset och upp i lägenheten.
Vi tänker oss att du bor här. Kanske har du promenerat
de fem minuterna från bussen eller cyklat på någon
av de många cykelvägarna? Eller så har du landat på
Bromma, nio minuter härifrån, och parkerat din bil på
parkeringsplatsen intill huset eller i garaget.
Du bor på den mest ostörda platsen i Beckomberga.
Skogsbacken som smyger sig ner mellan husen samsas
väl med parkmiljön som är så typisk för stadsdelen. Här
ser du barn som leker och grannar som står och pratar.

Husen ligger en bit från varandra så träden får svängrum
och fåglarna kan flyga fritt.
När du väl står i dörren till ditt hem, slår lugnet emot dig.
Du njuter av ljuset och noterar än en gång den klassiska
designen som du föll för. Din lägenhet är så väl genomtänkt med vackra detaljer. Medvetna val gör den både
tidlös och hållbar. Du är stolt när du får visa upp ditt nya
liv för familjen och vännerna.
När du är ledig cyklar du gärna i de vackra omgivningarna.
Ibland går du, kanske med barnvagn. Du ger dig iväg på
utflykter – här finns många roliga fritidsaktiviteter och
en skön långpromenad bort ligger Bromma Blocks med
shopping och restauranger. Och hela tiden är det så skönt
att komma hem. För nu har din bostadsdröm blivit sann.

Det ligger mycket omsorg och tanke
bakom Estrids Krona, rentav kärlek.
Det märks inte minst på de tre valfria
inredningskoncept som ingår.
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Utsikten mot den lilla skogsgläntan
är grön året runt och i de andra
väderstrecken ser du ut över park
och kolonilotter.

Det är nära till utelivet när du är
hemma. Alla lägenheter har stora
balkonger eller uteplatser.
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Hämta ett par filtar och sitt kvar
lite längre. Det är ju som vackrast
när det skymmer.
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Trivsel, stil
och kvalitet
Här är det skönt att bo, i avslappnad balans. Om detaljer
är viktiga för dig så kan Estrids Krona bli ditt drömboende.
Lägenheterna är planerade för ljus och harmoni. Grundmaterialen är noga valda med stort engagemang för stil
och kvalitet. Det tar sig uttryck i goda material som du
kan utveckla en vänskap till och bygga vidare på.
Tänk dig nu att du kliver över tröskeln till ditt nya hem. Du
möts av len parkett i vitlaserad ask. Ask är elegant men
också tåligt och slitstarkt. Väggar och socklar är målade i
vitt och reflekterar ljuset.
Köket är praktiskt men också vackert. Inredningen är
från Marbodal och den goda kvaliteten märks i varenda
kökslucka, gångjärn och handtag. Bänkskivan i stenkomposit är inte bara snygg, den är också praktisk.
Väggen ovanför är förstås kaklad. Vitvarorna är från
Siemens; helintegrerad diskmaskin, induktionshäll och,
i bekväm arbetshöjd, ugn och mikro. Dämpade fullutdragslådor och infälld belysning ingår. Arkitekten Fredrik
Castilla har tagit fram tre inredningskoncept för dig
att välja mellan. Återigen har ledstjärnan varit Estrid
Ericsson med sin stil och kvalité men även platsen ditt
boende är placerat på genomsyrar koncepten. Allt i
Estrids Krona är väl genomtänkt i minsta detalj.
Badrummet är helkaklat med klinker på golvet och
spotlights i taket. Dusch eller badkar, det bestämmer
du, liksom kakelsättningen. Alla lägenheter är utrustade
med tvättmaskin och kondenstumlare som är praktiskt
placerade sida vid sida med bänk och skåp ovanför.
Basutbud för TV ingår i månadsavgiften och du har
internet via den nya säkra fibertekniken med trådlös
uppkoppling i lägenheten.
Hemma kan vara en plats som ger dig lite långsamhet
och njutning i en tid då det mesta ska gå snabbt. En
lägenhet i Estrids Krona är en utmärkt grund om du
drömmer om ett hem med karaktär där du kan skapa
det som är så svårt att köpa för pengar: stil.
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Visionen för
Estrids Krona
”Med stort engagemang, ödmjukhet och skicklighet,
har vi i nära dialog med arkitekten Fredrik Castilla från
Fransroy skapat förutsättningarna för ett unikt boende
med hög kvalitet i Beckomberga”, berättar Erik Westling
projektutvecklare på Veidekke Bostad. Fredrik Castilla
och Erik Westling har varit de mest tongivande personerna i Estrids Krona. ”Vi är mycket nöjda med det
kreativa hantverk som Fredrik tillfört projektet och som
vi nu förverkligar. Omsorg om detaljerna och ambitionen
att skapa något lite extra fint och genomtänkt har
genomsyrat vårt gemensamma arbete. Jag är mycket
stolt över resultatet. Med tydlig koppling till den intilliggande skogsgläntan har Fredrik formgett husen och
lägenheterna till ett både innehållsrikt och upplevelserikt boende av hög kvalitet i såväl arkitektur som
materialval”, säger Erik Westling.
Estrids Krona är den tredje etappen i det tredje och
sista utbyggnadsområdet som nu ska byggas. ”Det är
extra roligt att få vara med och slutföra detta som blir
kronan på verket, i ett bostadsområde som Veidekke
byggt nya lägenheter i under många år”, säger Fredrik
Castilla. ”Jag har känt mig inspirerad av de vackra, äldre
klassiska byggnaderna i området och velat tillföra något
nytt med ett modernt formspråk som samtidigt lånar
element från denna klassiska miljö. Jag har eftersträvat enkelhet och klarhet i byggnaderna. Såväl
boende som besökare ska kunna känna en stolthet när
de kliver in genom entrén. Jag har velat skapa tidlösa
och vackra hem.
När jag har formgivit lägenheterna har jag arbetat utifrån
värden som jag själv sätter högt och som jag tror värdesätts som goda kvalitéer av andra. Det handlar om
enkla partier som tillsammans utgör grunden för en
god bostad. Den välkomnande hallen, de generösa
huvudsovrummen med rikliga förvaringsmöjligheter.
Sambandet mellan kök, matplats och vardagsrum. Det
är dessa beståndsdelar som sammantaget får mig att
känna mig väldigt nöjd med resultatet. Andra kvalitéer
är de mycket rymliga balkongerna och de väl tilltagna
fönsterpartierna.”
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Arkitekten, Fredrik Castilla från Fransroy
(i bild) har haft ett nära samarbete med
Erik Westling (i bild) som är projektutvecklare på Veidekke Bostad. Resultatet
är lägenheter med stor personlig frihet
och tidlös karaktär.

Erik berättar: ”Vi har i Estrids Krona velat ge våra kunder
ett mervärde genom en generellt högre standard
på material och utförande. Målsättningen är att göra
processen enklare för våra köpare och att de ska kunna
känna sig trygga och nöjda med den höga standard och
de kostnadsfria val som erbjuds.”
Fredrik fortsätter att berätta: ”I grunden finns en tanke
om enkla rena material. Jag har föreslagit ett vackert
vitlackat askgolv som kommer att ge en sober elegans.
Väggar och snickerier kommer att vara vita. Det kommer
att finnas möjlighet att sätta sin personliga prägel på
materialen med bland annat val av stenkompositskiva
i kök, olika val av luckor i kök och olika utföranden på
stänkskyddet. Badrummen är rena, ljusa och funktionella
med gott om förvaring. Köparen kommer att kunna
välja mellan dusch och badkar, samt hur kaklet skall
sättas. När jag föreställt mig hur dessa hem slutligen
kommer att kunna se ut har jag inte kunna låta bli att
tänka på Estrid Ericson och hennes förmåga att se
skönheten i detaljerna. Jag vill att detta ska bli ett hem
att längta till och njuta av.”
Inspirationen från Estrid Ericson har utmynnat i ett
samarbete med Svenskt Tenn och köparna i Estrids
Krona erbjuds därigenom ett unikt
inredningserbjudande:
• Några presentmynt att
handla för på Svenskt Tenn.
• 10% rabatt på Josef Frank
textilier.
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Välkommen
att inreda
din drömbostad
I Estrids Krona är det enkelt att köpa och bo. Vår arkitekt
Fredrik Castilla har satt samman inredningskoncept
som fungerar väl med byggnaderna. Du kan välja inredning utifrån tre genomtänkta koncept, utformade
med stor omsorg och medvetenhet. Inredningen ska
utgöra en god bas att bygga vidare på när du flyttar in
och sätter din personliga prägel på ditt nya hem. Du
betalar inget extra eftersom vi höjt grundstandarden.
Du väljer bara det koncept du tycker bäst om. Behöver
vi säga att det är kompromisslös kvalitet och detaljkänsla
i samtliga tre inredningskoncept. Nu är det din tur. Vad
väljer du?
Samtida sparsmakad; vit, ljus och fräsch
En enkelhet och fräschör du inte tröttnar på. Låter
möbler, textilier och tavlor ta för sig.
•
•
•
•
•

Köksinredning Marbodal Arkitekt plus vit, fullutdragslådor
Stänkskydd – kakel valbart (3-4 alternativ)
Bänkskiva – stenkomposit (3 alternativ)
Handtag – push-öppning för väggskåp, handtag för bänkskåp
Vitvaror – valbart vitt eller rostfritt

Nordiskt ljus; traditionell och tidlös
För in en air av den svenska naturen. Bara lite, för
att återge grönskan utanför fönstren.
•
•
•
•
•

Köksinredning Marbodal Arkitekt plus lingrön, fullutdragslådor
Stänkskydd – kakel valbart (3-4 alternativ)
Bänkskiva – stenkomposit (3 alternativ)
Handtag – push-öppning för väggskåp, handtag för bänkskåp
Vitvaror – valbart vitt eller rostfritt

Klassisk kontinental; en touch av fransk bistro
Här är trivselfaktorn hög och det är lätt att glömma
att du är i Norden.
•
•
•
•
•
12

Köksinredning Marbodal Form ljusgrå, fullutdragslådor
Stänkskydd – kakel valbart (3-4 alternativ)
Bänkskiva – stenkomposit (3 alternativ)
Handtag – handtag Gourmet rostfri bänk- och väggskåp
Vitvaror – valbart vitt eller rostfritt

Samtida sparsmakad

Nordiskt ljus

Klassisk kontinental
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Välj din
personliga
prägel

Badrum med badkar, kakel i helförband

Älskar du att bada eller föredrar du en skön dusch?
Medan du funderar på det ska du veta att vilket du än
väljer så ingår det när du köper lägenhet i Estrids Krona.
Det är en del i vår ambition att skapa något alldeles
extra, ett hem med hög kvalitet och extra hög trivselfaktor. Vad väljer du?

Inredningsval
• Badkar med handdusch och badkarstapp
• Dusch med handdusch och takdusch, duschvägg i klarglas
• Kakelsättning i helförband*
• Kakelsättning i halvförband**
Grundutförande
• 15x15-kakel, vitt blankt
• Golvklinker 10x10, Centro grått
• Tvättställ Gustavsberg med rörkonsoler
• Spegelskåp med belysning Aspen
• Väggskåp ovan tvättmaskin och torktumlare
• Bänkskiva i vit laminat
• Spotlights i taket

*På badkarsbilden ser du kakel satt
i så kallat helförband.
**På duschbilden är kaklet kakel satt
i halvförband.
Du får givetvis den kakelsättning du
vill ha oavsett om du väljer badkar
eller dusch.
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Badrum med duschvägg, kakel i halvförband
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Vardagen i
Brf Estrids Krona

Området
Stadsdelen Beckomberga har växt fram de senaste
15 åren efter att sjukhuset Beckomberga lades ned i
mitten av 1990-talet. Beckomberga präglas av en grön
parkmiljö med radhus och flerfamiljshus. Inom stadsdelen finns skolor och förskolor, restaurang, gym,
simhall mm. Flera bussar trafikerar området med
hållplatser längs Bällstavägen och Spångavägen. I
korsningen Bällstavägen/Spångavägen finns en välsorterad livsmedelsbutik. Stadsdelen gränsar mot
flerfamiljshusen i Söderberga och villaområdena Norra
Ängby, Bromma Kyrka och Eneby.
Årsavgift
Som bostadsrättshavare betalar du en årsavgift till föreningen, månadsvis i förskott. I månadsavgiften ingår
bostadsrättens andel av föreningens driftskostnader,
som vatten, uppvärmning, fastighetsel, fastighetsskatt,
underhåll av fastigheten med mera. Avgiften täcker
också föreningens räntekostnader och amorteringar,
samt avsättning till underhållsfond.
Driftkostnader
I Estrids Krona har du möjlighet att påverka dina driftkostnader. Mätningen av hushållsel och den energi som går
åt för varmvattenuppvärmning sker individuellt för varje
bostadsrätt.
Drift och skötsel
Bostadsrättsföreningen ansvarar för drift och skötsel av
gemensamma utrymmen och mark, exempelvis hissar,
trapphus, parkering och gård. Kostnaden för detta är inkluderad i årsavgiften.
Bilparkering
Det finns 60 st markparkeringsplatser på Beckomberga
Skogsväg som disponeras av föreningen. I etappen
byggs även ett parkeringsgarage i vilket Estrids krona
disponerar ett antal platser som kan hyras ut till medlemmarna. Intresseanmälan för parkeringsplats eller
garageplats lämnas till mäklaren i samband med avtalsskrivning. Fördelningen av parkerings- och garageplatser

SNABBFAKTA
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Adress: Beckomberga Skogsväg, Bromma
Byggherre: Bostadsrättsföreningen Estrids Krona
Totalentreprenör: Veidekke Bostad AB
Arkitekt: Fransroy AB, Fredrik Castilla
Antal lägenheter: 60 st
Beräknad inflyttning: Från kvartal 4 2016-kvartal 1 2017
Säljare: Brf Estrids Krona
Mer information: estridskrona.se

sker inför tillträdet utifrån turordning utifrån intresseanmälan. Hyresavtal för parkeringsplats tecknas separat
med bostadsrättsföreningen. Preliminär hyra för markparkering är 500 kr/mån. Hyra för garageplats är ej
fastställd.
Gård
Den gemensamma gården ansluter till den intilliggande skogsbacken. Här finns gott om plats för lek
och umgänge.
Källsortering
Hushållsavfall slängs i sopbehållare på gården och
källsortering finns i gemensamt miljöhus.
Förråd
Lägenhetsförrådet är beläget på entréplan, information
för respektive lägenhet finns bofaktabladet.
Internet/TV
Kollektivt abonnemang för basutbud tv ingår i månadsavgiften. Internet: fiber indraget i huset därefter kopparledning till respektive lägenhet. Trådlös uppkoppling
inom lägenheten. Avgift för internet tillkommer.
Badrum
I Estrids Krona har en byggmetod valts för att korta
projektets byggtid. Metoden bygger bland annat på
förtillverkade badrumsmoduler, som byggs i fabrik
och lyfts in i samband med stomresningen. Systemet
uppfyller de allra högsta kraven vad gäller kvalitet och
fuktsäkring. Grundstandarden i badrummen är hög,
med helkaklade väggar och klinkergolv (ej golvvärme),
spotlights i tak, samt spegelskåp och väggskåp med
bra förvaringsmöjligheter.

19

BYGGNADSBESKRIVNING

ALLMÄNT FASTIGHETEN
Grundläggning - Platta på mark.
Bärande stomme - Prefabricerad betong
Fasadmaterial - Målad betong
Yttertak - Papp
Fönster/fönsterdörrar - Trä med utvändig aluminiumbeklädnad.
Balkong - Betongplatta. Balkongfront med pinnräcke.
Uppvärmning - Fjärrvärme. Vattenburna radiatorer.
Varmvatten - Individuell mätning av varmvatten via undermätare.
Ventilation - Mekanisk till- och frånluft med möjlighet forcering
i kök. Frånluft via ventiler i våtrum och kök. Tilluft via ventiler i
sovrum och vardagsrum.
Elinstallation - Individuell mätning via undermätare.
TV/tele/IT - Kollektivt abonnemang för basutbud tv ingår i
månadsavgiften. Internet: fiber indraget i huset därefter
kopparledning till resp lägenhet. Trådlös uppkoppling inom
lägenheten. Avgift för internet och telefoni tillkommer.

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Hiss - Alla lägenheter nås via hiss.
Entrégolv - Klinker terazzo.
Trapphusgolv - Klinker terazzo.
Trapphusväggar - Målad betong.
Trappor - Betong.
Post mm. - Postlådor, namntavla och anslagstavla i entrén.
Tidningshållare vid lägenhetsdörr.
Barnvagnsförråd/cykelförråd - Finns i entréplanet.
Sophantering - Nedgrävda kassuner för hushållsavfall.
Källsortering finns i gemensamt miljöhus.
Tvättstuga - Finns ej. Alla lägenheter är utrustade med
tvättmaskin och torktumlare.
Parkering - Finns på gården och i nära anslutning till husen.
Förråd - Ett förråd per lgh enligt bofaktablad.

Reservationer
Samtliga bilder i säljmaterialet är illustrationer. Detta innebär att
avvikelser kan förekomma mellan bilderna och färdig bostad.
I byggnads-, lägenhets- eller inredningsvalsbeskrivningar
kan utbyte av material eller modeller förekomma eftersom uppdateringar av modellserier eller material sker löpande.
Produkten eller materialet ersätts då med likvärdig
produkt så att funktion eller design inte förändras väsentligt.
Sker ett utbyte aviseras detta endast om funktion eller
design synnerligen ändras.

20

LÄGENHETSBESKRIVNING
Grundläggning - Platta på mark.
Bärande stomme - Prefabricerad Betong
Fasadmaterial - Målad betong
Yttertak - Papp
Fönster/fönsterdörrar - Trä med utvändig aluminiumbeklädnad.
Balkong - Betongplatta. Balkongfront med pinnräcke.
Uppvärmning - Fjärrvärme. Vattenburna radiatorer.
ALLMÄNT
LÄGENHETEN
Varmvatten - Individuell mätning av varmvatten via undermätare.
Ventilation - Mekanisk till- och frånluft med möjlighet forcering
Rumshöjd
- Generellt
ca 2,50
m. Nedsänkta
tak i via
bad/wc
i kök. Frånluft
via ventiler
i våtrum
och kök. Tilluft
ventiler i
samt
vidoch
inklädnader
i tak, se bofaktablad.
sovrum
vardagsrum.
Lägenhetsdörr
Säkerhetsdörr.
Elinstallation - -Individuell
mätning via undermätare.
Golv
- Fabrikslackerad
askparkett. för basutbud tv ingår i
TV/tele/IT
- Kollektivt abonnemang
Socklar
- Vita, fabrikslackerade
synliga
infästningar.
månadsavgiften.
Internet: fibermed
indraget
i huset
därefter kopVäggar
- Lägenhetsskiljande
betong, innerväggar
parledning
till resp lägenhet.väggar
Trådlösi uppkoppling
inom lägeniheten.
lättklinker.
Alla
är tillkommer.
målade. Enklare underbehandling
Avgift
förväggar
internet
i förråd.
Innertak - Vitmålade med synliga skarvar. Inklädnad i gips av
ventilation enligt bofaktablad.
Innerdörrar - Swedoor, vita med ram och handtag av metall.
Dörrfoder och lister - Vita fabrikslackerade med synliga infästningar.
Smygar vid fönster - Vitmålade.
Fönsterbänkar - I förekommande fall, ljusgrå kalksten.
Garderober - Vita stommar med vita luckor, handtag av metall.
Förråd - Hylla med klädstång enligt bofaktablad.
KÖK
Snickerier - Köksinredning från Marbodal med takanslutning och
sparksockel. Handtag av metall.
Bänkskiva - Stenkomposit, 20 mm.
Diskbänk - Infälld ho i bänkskiva.
Vitvaror - Vitvaror från Siemens. Kyl och frys alternativt kombinerad kyl/frys. Helintegrerad diskmaskin. Induktionshäll.
Inbyggnadsugn och mikro i högskåp.
Kakel - Ovan bänkskiva och diskbänk.
BAD
Golv - Klinker, 10x10, golvvärme ej möjligt pga Svanenmärkning.
Väggar - Kakel, 15x15.
Porslin - Vägghängd toalett. Vitt tvättställ med golvanslutet avlopp.
Dusch/badkar - Valbart duschvägg i glas eller badkar.
Tvätt - Uppställning enligt bofaktablad. Bänkskiva i vit laminat
30 mm, rak framkant. Överskåp med vit stomme samt vita
luckor.
Vitvaror - Tvättmaskin samt kondenstumlare ingår.
Övrigt - Spegelskåp. Krokar och toapappershållare i metall.
Engreppsblandare och bad/duschgarnityr i metall.
SEPARAT WC
Golv - Klinker, 10x10.
Väggar - Vitmålade
Porslin - Vägghängd toalettstol. Vitt tvättställ med golvanslutet
avlopp.
Övrigt - Spegel ovan handfat. Krokar och toapappershållare
i metall. Engreppsblandare i metall.
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Att köpa helt
ny bostad

Att köpa en ny bostad är för många av oss vårt livs
största affär. Och att köpa en helt ny bostad är dessutom
lite speciellt - bostaden finns ju inte ännu. Många beslut
ska fattas och ofta dröjer det ett tag innan du kan flytta
in. Då kan det vara tryggt att veta att vi kommer att
finnas med dig under hela resan.
Professionell hjälp hela vägen
För att du ska få den bästa rådgivningen och för att
dina intressen som köpare ska tas tillvara på allra
bästa sätt, har vi valt att alltid sälja våra bostäder via
registrerade fastighetsmäklare.
Boendekostnadskalkyl
Din fastighetsmäklare kan hjälpa dig om du vill få
en beräkning av dina framtida boendekostnader.
Kontakta fastighetsmäklaren för en personlig boendekostnadskalkyl.
Finansiering
När du har bestämt dig och det är dags att se över
finansieringen, har vi goda bankkontakter. Den bank
som finansierar byggandet åt bostadsrättsföreningen
är alltid väl insatt i bostadsprojektet och kan erbjuda
dig fördelaktiga villkor. Prata gärna med din mäklare
om du vill veta mer.

Visste du förresten att nio av tio som en gång köpt en nyproducerad bostad väljer det igen när det är dags att flytta?
Enligt våra kunder är det för att man får ett modernt och
välplanerat boende, där ingen tidigare bott och där allt är
nytt och fräscht. Dessutom kan du vara med och påverka så att du får just det drömboende du önskar.
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SÅ HÄR GÅR ETT KÖP TILL:
1. Förhandsavtal
När du bestämt dig för en bostad, träffar du fastighetsmäklaren och skriver ett förhandsavtal. I
samband med avtalstecknandet betalar du förskott till bostadsrättsföreningen på 50 000 kr. Om
du ska låna pengar, behöver du ett lånelöfte från
en bank.
2. Byggstart
När hälften av bostäderna är sålda tar vi byggstartsbeslut och börjar bygga. Självklart håller vi dig
löpande uppdaterad om vad som händer i projektet.
3. Dina inredningsval
Du kan själv påverka material och färger för att förverkliga just din bostadsdröm. Inför val av inredning
kommer du att få en inredningsbroschyr som beskriver de olika koncepten och valmöjligheterna.
4. En första titt
När spaden satts i jorden och det finns något att
titta på guidar vi dig runt på byggplatsen. Det här
är också ett bra tillfälle att träffa dina blivande
grannar.
5. Informationsmöte
Alla köpare bjuds in till ett informationsmöte där
vi berättar om besiktningar, praktiska detaljer och
förberedande information inför tillträdet.
6. Upplåtelseavtal
Ca 3–6 månader innan tillträdet tecknar du ett
upplåtelseavtal och betalar en handpenning på tio
procent av insatsen (minus tidigare betalt förskott).
7. Besiktning
När ditt hem är färdigt är du med vid besiktningen
som utförs av en opartisk besiktningsman.
8. Tillträde
När du visat upp kvitto på slutbetalningen får du
dina nycklar. Vi går noggrant igenom din nya bostad och fastighetens allmänna utrymmen. Alla
dokument om bostaden och bostadsrättsföreningen får du samlat i en bopärm.
9. Händige Harry
När du flyttat in och det är dags att komma i ordning erbjuder vi två timmars kostnadsfri hjälp
av Händige Harry. Han hjälper dig med allt från
montering av möbler till att hänga upp lampor och
sätta upp hyllor.
10. Utvärdering av ditt bostadsköp
Vi vill att du ska trivas i din nya bostad och dialogen
med dig är en viktig del av vårt arbete. Därför hoppas
vi att du har tid att svara på några frågor efter att du
flyttat in. Här har du också möjlighet att ge din
personliga feedback till oss.
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Trygghet
och garantier
Att köpa en ny bostad är ett stort och viktigt beslut. Det
är en investering på lång sikt som både ska ge livskvalitet och god nattsömn. För att du ska känna dig trygg vid
såväl köpet – som en lång tid framöver – erbjuder vi dig
trygghetslösningar och garantier som skyddar dig som
köpare. Dessutom kan det vara tryggt att veta att Veidekke Bostad ingår i Skandinaviens fjärde största byggkoncern med lång erfarenhet av bostadsbyggande.
Förskottsgaranti
Detta är en bankgaranti som försäkrar dig om att du får
tillbaka ditt inbetalda förskott om projektet mot förmodan
inte blir av.
Fullgörandeförbindelse
Vårt moderbolag, Veidekke ASA, går i god för att vi på
Veidekke Bostad fullgör våra byggprojekt (d.v.s. att vi
fullgör totalentreprenaden mot bostadsrättsföreningen).
Entreprenadgaranti
Bostadsrättsföreningen har en femårig entreprenadgaranti,
räknad från godkänd slutbesiktning med en efterföljande
femårig ansvarsperiod för dolda fel. Dessutom har alla vitvaror du köpt via oss minst två års garanti.
Garantier för osålda bostadsrätter
Om det skulle finnas några bostäder som är osålda när
du och dina grannar flyttar in, täcker Veidekke Bostad
månadsavgifterna för de osålda bostadsrätterna. Vi tar
också ansvar för försäljningen av dessa. Osålda bostadsrätter förvärvas av Veidekke Bostad senast sex månader
efter färdigställande.
Rätt till frånträdande av förhandsavtal
Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. Du har rätt att frånträda förhandsavtalet om bostaden inte upplåts med bostadsrätt senast
vid tillträde, eller om de insatser och avgifter som skall
betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än vad som
angivits i kostnadskalkylen och förhandsavtalet.
Ditt försäkringsskydd
Bostadsrättsföreningen gör en gemensam upphandling
och står för bostadsrättstillägget för alla föreningens bostäder. Detta gör att du får en billigare hemförsäkring och
föreningen har en säkrare skadehantering vid eventuella
skador i huset. Tänk på att upplysa ditt försäkringsbolag
om detta när du tecknar hemförsäkring för din nya bostad.
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Bostadsrätt
helt rätt
Det är bostadsrättsföreningen, det vill säga du och dina
grannar, som äger fastigheten. Du ansvarar för inre underhåll i din bostad och får själv bestämma över mindre
reparationer och ombyggnader. Föreningen svarar för
underhållet av alla gemensamma utrymmen och anläggningar.
Bostadsrättsföreningens styrelse
Bostadsrättsföreningens första styrelse utses under
byggtiden av Veidekke Bostad. En tid efter att huset
är färdigbyggt lämnar den byggande styrelsen över till
en ny styrelse som väljs av bostadsrättsföreningens
medlemmar. Detta sker vid en föreningsstämma. Vi på
Veidekke Bostad erbjuder stöd och utbildning till den
nya styrelsen.
Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan
Tidigt i projektet upprättas en kostnadskalkyl som är
grunden för den ekonomiska planen. Både kostnadskalkylen och bostadsrättsföreningens ekonomiska plan
har granskats av Boverkets godkända intygsgivare, som
kontrollerat att planen vilar på tillförlitliga grunder. Veidekke
Bostad följer de regler och den branschpraxis som
gäller avseende avskrivningar. Läs mer om detta på
www.veidekkebostad.se/avskrivningar.
Ansvar för förvaltning
De första två åren sköter ett externt förvaltningsbolag
föreningens ekonomiska förvaltning. Bostadsrättsföreningen tecknar också, på marknadsmässiga villkor, ett
skötselavtal med en teknisk förvaltare. Även detta avtal
löper normalt över två år. Därefter kan föreningens
medlemmar själva välja hur man vill att förvaltning och
fastighetsskötsel ska ske.
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Bo Svanenmärkt
gör en klimatinsats

Det är viktigt för oss att du som kund ska få ett hälsosamt och hållbart boende. Vi har sett till att hela
byggprocessen, alla färger, spackel, ingående material
och varenda inredningsdetalj är noga utvalda och
kontrollerade. Bostäderna ska dessutom vara energisnåla och ha låg klimatpåverkan. Därför har vi valt
att miljömärka våra bostäder med Svanen.
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Få varumärken i världen kan mäta sig med Svanen. Det
är en världsledande miljömärkning som ställer marknadens tuffaste miljö- och klimatkrav. Veidekke Bostad
delar Svanens miljövärderingar och var först i Norden
med att få ett flerbostadshus Svanenmärkt. En Svanenmärkt bostad är bra för allergiker och hälsosam för alla.
När du väljer en Svanenmärkt bostad gör du en aktiv
insats för klimatet bara genom att bo.

Bilderna i denna broschyr är digitala montage.
Reservation för ändringar och ev tryckfel.

Varför välja
Veidekke

Vi på Veidekke Bostad är övertygade om att framtidens
bostäder ska utvecklas i samspel mellan oss och dig.
Genom att involvera, lyssna och prata med våra kunder,
boende i området och beslutsfattare förstår vi bättre
varje bostadsprojekts unika förutsättningar. Kunskapen
använder vi för att skapa attraktiva bostäder och boendemiljöer. Vi vill bidra till samhällets utveckling genom att
skapa miljöer där människor vill leva.
Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar.

7 SKÄL ATT VÄLJA VEIDEKKE
Du får mer tid över – I en välplanerad, nybyggd
bostad behöver du inte lägga tid på att ändra
eller renovera - allt är nytt och fräscht. Istället får
du mer tid över till dig själv och din familj.
Du köper till fast pris – Du slipper budgivning och
den osäkerhet som det kan innebära. Här betalar
du rätt pris från början.
Du påverkar utformningen – Vi utvecklar våra bostadsprojekt i nära dialog med dig. Hos oss
har du möjlighet att vara med och påverka ditt
drömboende och sätta en personlig prägel på
din nya bostad.
Du bor klimatsmart – I en hållbar, klimatsmart bostad, med genomtänkta material, god inomhusmiljö och låga underhålls- och driftskostnader bor
du bättre och sundare.
Du bor riktigt bra – En bostad byggd av Veidekke
är funktionell och har genomtänkta lösningar som
följer dagens höga krav på säkerhet. Vi lägger
omsorg både på bostaden och på den tillhörande
utomhusmiljön.
Du gör en trygg affär – För att du ska känna dig
säker vid köpet erbjuder vi dig lösningar och garantier som skyddar dig som köpare.
Du köper av en etablerad aktör – Veidekke Bostad
ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde
största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag och är noterat på Oslobörsen. Den näst
största ägaren av koncernen är vi medarbetare,
vilket är speciellt bland börsnoterade företag
och skapar ett alldeles unikt engagemang.
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Tillsammans
förverkligar vi
bostadsdrömmar

BRF ESTRIDS KRONA
Info: estridskrona.se
Mäklare:
Terese Tångring, 08-441 57 25
terese.tangring@maklarhuset.se

Veidekke kundcenter: kundcenter@veidekke.se 08-635 94 64

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar • veidekkebostad.se

