
Drömmen om 
    här och nu 

BRF HOVÅS PARK
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Havet, naturen  
 och det bästa  
från staden

Fascinerande visioner är nu på väg att bli verklighet i Nya Hovås. 
Här växer en mysig blandstad fram; unika bostäder för olika 
generationer, shopping och nya verksamheter i en levande 
stadskärna där plats finns för både det sällskapliga och det 
individuella. Gränder och gångstråk skapar liv mellan husen med 
inbjudande detaljer som gagnar mötet människor emellan. 
Den livfulla kunskapsgallerian Spektrumhuset med bland annat 
skola, bibliotek och restaurang blir tillsammans med befintliga 
Origohusets blomstrande handel ett landmärke och nav för Nya 
Hovås. Här finns en välsorterad mataffär, bageri & café, blomster-
butik, gym, vårdcentral, yogacenter med mera. För gatuplanen i 
stadsdelens nya hus handplockas en komplett mix av verksamheter 
och personliga butiker. Det blir ett mysigt utflyktsmål med utsökt 
och attraktiv shopping med fokus på individualitet, allt enligt  
Nya Hovås koncept Small Shops. Här kommer 20–30 butiker 
samsas med cirka 1 300 bostäder och 600 nya arbetsplatser.  
Name it – you got it!
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Hovås fina utbud av 
service, aktiviteter 
och rekreation passar 
havsälskare i alla åldrar. 

Aktivt liv i
    lugn och ro

Hovås är en uppvuxen badort med gamla anor. Trots 
närheten till stan – snabba 13 minuter med bil in till 
Linnéplatsen eller tjugo minuter med buss utanför 
dörren – är det skönt lantliga ändå påtagligt. Så när  
Nya Hovås växer fram med en ny slags stadspuls 
ackompanjerar den fint badortens lugnare melodi. 
Mixen blir ett helt eget sound, ett beat med lite av  
båda och havsbrus därtill. För havet är alltid nära; på 
fem minuter med cykel når du både Amundö Marina 
och det stora blå. Dessutom har du nära till fina 
badplatser och restauranger med havsutsikt. 

Stora Amundön erbjuder natursköna vandringsstråk. 
Fortsätt din cykeltur på den vackra gamla Säröbanan 
så är du inne i stan på 25–30 minuter. På tal om anor 
förresten; Sveriges äldsta golfklubb Göteborgs GK 
ligger här i Hovås. Löparvänlig natur, tennis, gym och 
flera andra klubbsporter för unga som gamla gör 
Hovås till en aktiv och samverkande stadsdel. 
Gammalt och nytt i fin blandning! Dessutom – och 
helt utan anor – ger nybyggda Brottkärrsskolan plats 
till elever i åk 0–6 och snart har även kunskaps-
gallerian Spektrumhuset en ny skola för åk 4–9. 

STEG



6 7

Enhetliga fönster 
kvarteret igenom 
skapar ett 
gemensamt lugn.

Olika fasader i hållbara material 
skapar både personligt och 
samstämmigt uttryck.

Balkong, uteplats eller 
terrass i flödande ljus.

De flesta lägenheterna 
har vacker utblick mot 
parken i söderläge 
precis utanför den 
mysiga innergården. 
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Individuellt  
   i elegant  
gemenskap

Det svårslagna läget – med Spektrumhuset och torget, 
den inbjudande parken och det myllrande handels-
stråket som grannar – är inte det enda självklara 
argumentet för att ta en seriös funderare på hur ditt liv 
skulle te sig här i Brf Hovås Park. Arkitekturen håller en 
unik stil – en smakfull blandning av modernt och 
danskinspirerat gör varje entréport självständig men i 
harmonisk samklang med kvarteret. I de totalt fem 
uppgångarna hittar du kvalitativa lägenheter i olika 
storlekar och varierande planlösningar för olika smaker 
och behov. Många lägenheter har dessutom ett smart 
extra halvrum, där du bestämmer hur ytan ska 
användas. Generösa balkonger, uteplatser eller 
terrasser är inkluderat, de flesta med utblick mot den 
fina Krogabäcksparken i söder, där bäcken porlar 
genom det gröna vardagsrummet. 

Kvarterets fina sydvästläge ger en ljus innergård vilken 
vetter mot parken men ändå är privat och rumsindelad 
med spaljéplanteringar, stensättning, effektfull 
belysning, lek- och umgängesyta. Garageplatser och 
förråd finns i husens källardel, och för övernattande 
gäster har föreningen en fin liten gästlägenhet. Genom 
att vara med från början har du alla förutsättningar att 
ringa in just ditt blivande hem.

STEG
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Handelsstråket och den 
vackra parken i söder och 
Spektrumhuset i väst ger 
vårt kvarter ett optimalt läge. 

Vacker  
   variation i 
samstämmighet

”Att få arbeta med ett projekt som har höga ambitioner med 
gestaltningen och hållbarhetsperspektivet är inspirerande!  
Vi har tagit avstamp i Nya Hovås gedigna kvalitetsprogram med 
målet att skapa en småskalig blandstad i världsklass. Butiker  
och service i bottenvåningen och en variation av små och stora 
lägenheter ger möjlighet till en livlig och trygg stadsdel. Vi har 
skapat ett kvarter som består av fem enskilda hus á fyra till  
sex våningar. Trapphusens individuella karaktärer ger tydlig 
stadsskala och stärker känslan av igenkänning och tillhörighet. 
Småskaligheten och husens olika uttryck ger en ombonad känsla. 

Husens Svanenmärkning har påverkat materialvalen i projektet. 
Vi har arbetat med hållbara och vackra material såsom tegel, 
puts, cederträ och detaljer av cortenstål. Materialen går i en 
jordskala och kommer att åldras med värdighet. Husen har 
samma material mot gata och gård för att renodla de olika 
volymerna. Volymernas identitet stärks även av att vissa tak  
kläs med liknande material som fasaden. Enhetliga fönster 
kvarteret igenom skapar ett gemensamt lugn, medan olika 
taklutning, fasadmaterial och höjder ger variationer.

Olika planlösningar och storlekar på lägenheter ger utrymme för 
flexibel användning för att passa en bred målgrupp. Det skapar 
förutsättningar för generationsblandning vilket i sin tur möjliggör 
ett rikt socialt liv i husen och på den privata gården. I många av 
lägenheterna finns ett halvrum; det där lilla extra rummet man 
så väl behöver. Ett mindre rum som kan användas som gästrum, 
kontor eller kanske nyttjas för att göra kök/vardagsrum lite 
större. De flesta lägenheter har utblick mot den vackra parken i 
söderläge med generösa balkonger, uteplatser eller terrasser – 
en fin plats i solen.”

Emelie Silverterna, arkitekt på Semrén+Månsson

STEG
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Utrymme  
  för det extra 

Bakom de spännande fasaderna möter du gedigna 
lägenheter med funktionella, genomtänkta 
planlösningar. Variation och flexibilitet är viktiga ord 
här – eller vad sägs om ett till fem rum och kök med 
en 0,5-skala däremellan? Exempelvis finns här 2,5 
eller 3,5 rum och kök där halvrummet innebär en yta 
för det lilla extra. Kanske ett hemmakontor, gästrum 
eller varför inte ett större kök/vardagsrum? Husen 
rymmer dessutom smarta ettor och minitvåor som 
vi tror kommer att bli omåttligt populära. 

Att flytta in och bo i våra nybyggda lägenheter är 
nästan obeskrivligt bekvämt; flödande ljus från 
stora fönster, moderna och genomtänkta plan-
lösningar med material som håller hög kvalitet gör 
inredningen av ditt nya hem till en fröjd. Det enda 
svåra med nybyggt kan vara att hantera all tid du 
får över då du inte behöver tänka på trädgård och 
underhåll… 

Fler bekvämlighetspoäng plockar du hem med 
uppvärmning via bergvärme samt med Svanen-
märkningens inverkan på material och isolering;  
låg uppvärmningskostnad och en hälsosam, tyst 
inomhusmiljö från topp till tå. Lägenheterna är 
förstås fullt utrustade i kök, tvätt- och badrum,  
och även här är genomarbetade materialval en 
självklarhet. 

I Brf Hovås Park hittar den nogräknade definitivt 
sina drömmars bostad.

Njut av flödande ljus och 
välplanerad planlösning  
i ditt nybyggda hem.
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Kronan på    
   kvarteret

Som en krona över kvarterets fina lägenheter 
hittar du två unika takvåningar längst upp i 
husen.
 
Vår största takvåning omfattar 5 rok fördelade 
på 169 kvm i etage, vilket ger luft och ett gott 
liv med utsikt över takåsarna. Ett öppet 
takspann med totalt sju meter i takhöjd ställer 
de två planen i direkt anslutning. Stort 
vardagsrum och kök i öppet samband där 
helglasade skjutpartier mot den magnifika 
terrassen i söderläge suddar ut gränsen mellan 
ute och inne. Köket har en stor köksö samt 
egen balkong där stadslivet myllrar på gatan 
långt nedanför. Första plan rymmer även ett 
lyxigt spabadrum med bastu samt separat 
tvättstuga. Den mer privata övervåningen har 
master bedroom med badrum, allrum med 
takfönster samt gott om förvaring.
 
Vår andra takvåning är en välplanerad fyra på  
144 kvm. Öppen planlösning med fantastiska 
takfönster med fina utblickar mot parken. En 
generös köksö på 3,5 meter borgar för socialt 
umgänge under matlagningen. Utanför ett 
skjutdörrsparti i glas når du den 23 kvm stora 
privata terrassen. Master bedroom är 19 kvm 
med eget badrum och generös klädkammare. 
En separat tvättstuga är placerad mellan de två 
sovrummen. I det andra badrummet flödar 
ljuset från takfönstret och här finns både dusch 
och bad. Ett tredje sovrum ligger i anslutning 
till umgängesytorna. Rummet kan du förstås 
välja att inreda som bibliotek eller matsal, eller 
ta bort väggen för ett storslaget vardagsrum i 
vinkel.

Privat terrass och öppen 
planlösning för trevligt 
umgänge i den storslagna 
taklägenheten på 144 kvm.
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Svanenmärkt 
Har du också gröna intressen? Vi på Veidekke Bostad 
var först med att bygga Svanenmärkt och självklart  
bygger vi även här med hänsyn till miljön. Du kommer 
alltså att bo i ett välutrustat hem med bra materialval 
och låg energiförbrukning.

Parkering
Parkeringsplatser finns i garage under huset där 
platserna fördelas efter lägenhetsstorlek.

Cykelparkering
Det finns gott om plats för cyklar – i både utomhusställ 
och låsta inomhusförråd avsedda för just cyklar.  

Förråd
Till varje lägenhet hör ett förråd i källaren. 

Innergård
Innergården är en mötesplats för stora som små. 
Spaljéliknande planteringar fungerar som rumsavdelare 
mellan sittplatser, buskar och den lilla lekhörnan. Vacker 
nedpendlad belysning bildar ett ”tak” över gården.

Telefoni och bredband
I månadsavgiften ingår Telia Triple Play – TV, bredband och 
IP-telefoni. Multimediauttag finns i sovrum, kök samt 
vardagsrum. En multimediacentral finns i varje lägenhet. 

Värme och ventilation
Huset värms med bergvärme. Värmen distribueras som 
vattenburen värme till radiatorer. Ventilationen är av typ 
FTX, från- och tillluftsventilation med återvinning. Med 
ett FTX-system tas värmeenergin i den förbrukade 
ventilationsluften tillvara istället för att gå direkt ut i det 
fria. Energi sparas samtidigt som inomhusklimatet 
blir bättre.

Driftskostnader
Kostnaden för uppvärmning av lägenheten ingår i 
månadsavgiften. Lägenheterna har individuell mätning 
av varmvatten, miljövänligt och smart! Kostnaden för 
varmvatten ingår med en schablon i månadsavgiften 
och regleras kvartalsvis i efterskott. Varje lägenhet 
tecknar eget elavtal för hushållsel. 

Drift och skötsel
Föreningen ansvarar för drift och skötsel av gemen-
samma utrymmen och utvändig mark inom fastigheten. 
Till dessa hör hissar, trapphus, entréer, miljöhus, 
planteringar, gångytor, snöröjning m.m. Kostnaden  
för ovanstående är inkluderad i månadsavgiften.

Mer fakta om   
     vardagen i   
Brf Hovås Park
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BYGGNADS- 
BESKRIVNING   

LÄGENHETS-
BESKRIVNING

ALLMÄNT FASTIGHETEN 

Grundläggning Betongplatta på stödpålar till berg.

Yttervägg Isolerad stålstomme.

Yttertak  Betongpannor, cederträspån och papp. 

Fasad  Tegel, cederträspån och puts.

Våningsbjälklag Betong.

Fönster/
fönsterdörrar Trä/aluminium.

Balkong Betong med räcke i aluminiumprofiler.

Värmesystem Vattenburna radiatorer.

Ventilation FTX (från- och tilluftsventilation med 
 värmeåtervinning).

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Postbox Finns i entrén till varje trapphus.

Lägenhetsförråd Källarförråd med nätväggar, hylla  
 och klädstång.

Hiss Samtliga lägenheter nås via hiss.

Tomtmark Gemensam vistelseyta på gården.  
 Lägenheter i markplan har uteplats  
 med häck alt. mur. Uteplatserna  
 avskiljs med skärmvägg. 

Parkering I garage under huset.

ALLMÄNT LÄGENHETEN 

Golv  3-stav ekparkett.

Socklar Vita, fabrikslackerade.

Väggar  Vita släta målade väggar.

Innertak  Vita, målade.

Innerdörrar  Vita, släta.

Dörrfoder/ 
listverk  Vita, fabrikslackerade.

Smygar vid  
fönster  Vita, fabrikslackerade.

Fönsterbänkar Natursten.

Garderober  Vita släta luckor.

Skjutdörrs- 
garderober  Vita skjutdörrar, hylla och klädstång.

KÖK

Snickerier  Vita släta luckor med vit takanslutning.

Bänkskiva/ 
diskbänk  Laminerad bänkskiva med underlimmad ho.

Vitvaror  Energieffektiva vitvaror i vitt. Separat  
 kyl- och frysskåp alternativt kombinerad  
 kyl/frys i mindre lägenheter, inbyggnads- 
 ugn, induktionshäll, diskmaskin och 
 mikrovågsugn enligt köksritning.

Spisfläkt  Vit inbyggd kökskåpa.

Stänkskydd   Vitt kakel.

BADRUM/WC

Golv  Grått klinker.

Vägg   Vitt kakel.

Porslin  Golvstående WC och kommod med  
 två utdragslådor.

Spegel  Spegelskåp med integrerad belysning  
 ovan tvättställ.

Duschplats  Duschskärm i klarglas.

Vitvaror tvätt  Energieffektiv vit tvättmaskin och  
 torktumlare alternativt kombinerad  
 tvättmaskin/torktumlare i mindre  
 lägenheter.

ÖVRIGT

Klädkammare  Hylla och klädstång.

Reservationer
Alla exteriörbilder samt vissa  interiörbilder i säljmaterialet 
är illustrationer. Övriga interiörbilder är fotograferade i 
visningslägenhet i annat projekt. 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.

(enligt standardutförande)
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Min son/dotter har ingen fast inkomst. Kan han/hon ändå 
köpa en bostadsrättslägenhet i Brf Hovås Park?
Ja, dock vill bostadsrättsföreningen säkerställa att 
köparen har förmåga att betala insatsen för lägenheten. 
Om köparen saknar fast inkomst eller eget kapital kan 
du som förälder eller anhörig ställa en personlig borgen 
till föreningen för insatsens betalning. Sök ”Personlig 
borgen”på webben.

Jag vill köpa lägenheten tillsammans med min son/dotter:
Ni kan teckna förhandsavtalet tillsammans, dock inte 
fler än fyra personer. När ni inför inflyttning sedan ska 
teckna upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen 
ska samma personer som tecknat förhandsavtalet 
underteckna upplåtelseavtalet. Begränsade möjligheter 
till förändringar kan medges av bostadsrättsföreningen. 
Den lägsta ägarandel för en person som godtas av 
föreningen är 10%.

Vem har rätt att bo i en lägenhet som två eller flera  
personer köpt tillsammans?
Var och en av köparna har gentemot bostadsrätts-
föreningen rätt att bo i lägenheten. Då är det inte 
fråga om andrahandsuthyrning. Hur ni gör upp de 
ekonomiska mellanhavandena är ingen fråga för 
bostadsrättsföreningen. 

Jag vill låna pengar för att betala lägenheten till min  
son/dotter. Hur gör jag då?
Banken prövar dig som låntagare och begär att 
din son/dotter ställer lägenheten som säkerhet för 
lånet. Lägenheten kan inte säljas utan bankens och 
låntagarens godkännande.

Jag vill låna ut pengar till min son/dotter för att han/hon  
ska köpa lägenheten. Hur gör jag då?
Du bör tillsammans med din son/dotter upprätta en 
handling där han/hon ställer lägenheten som säkerhet 
för lånet från dig. Denna handling ska därefter registre-
ras av bostadsrättsföreningen. Därmed kan lägenheten 
inte säljas utan ditt medgivande. Ovanstående hante-
ring är dock frivillig.

Jag vill köpa lägenheten för att mina två barn ska bo där.  
Är det möjligt?
Ja, då är det dock fråga om andrahandsuthyrning. Vårt 
råd är att du låter barnen köpa varsin (mindre) andel av 
lägenheten tillsammans med dig. Då kan ni fritt välja 
vem av er som ska bo i lägenheten.

Får jag hyra ut min bostadsrättslägenhet i andra hand?
Du måste alltid via e-post eller brev begära tillstånd 
för andrahandsuthyrning hos föreningens styrelse. 
Tillstånd ska ges om du har skäl för uthyrningen. Du 
kommer inom en månad att få ett beslut från styrelsen. 
Beslutet gäller för ett år i taget. Vill du därefter fortsätta 
att hyra ut din lägenhet måste du begära nytt tillstånd 
från styrelsen. Styrelsen ska alltid hållas informerad om 
vem som bor i din lägenhet. Sök ”Andrahandsuthyrning 
bostadsrätt” på webben.

Tar föreningen ut avgift för andrahandsuthyrning av 
lägenheten?
Föreningen ska ta ut en avgift om 4 450 kr (år 2015) 
fördelat med en tolftedel per månad. Andrahands-
avgiften tas ut under tolv månader även om 
andrahandsuthyrningen upphör tidigare.

Vilken hyra kan jag ta ut vid andrahandsuthyrning?
Den hyra som du tar ut av andrahandshyresgästen 
är inte en fråga för bostadsrättsföreningens styrelse. 
Enligt Lagen om uthyrning av egen bostad har du rätt 
att ta ut en ”skälig hyra” av andrahandshyresgästen. 
Den skäliga hyran består av årsavgiften till bostads-
rättsföreningen med tillägg för en årlig avkastningsränta 
(ca 3,5% för 2014) multiplicerad med lägenhetens 
marknadsvärde. Andrahandshyresgästen kan låta 
Hyresnämnden pröva om hyran är skälig.

Kan andrahandshyresgästen betala månadsavgiften
till föreningen?
Det är alltid bostadsrättshavaren som får månads-
avgiftsavierna till uppgiven adress. Det är alltid bostads-
rättshavaren som är betalningsansvarig gentemot 
föreningen. Därför bör du vara noga med att informera 
föreningen om din aktuella adress.

FAQ. Köpa tillsammans
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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 boende-
kostnadskalkyl.

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.

Att köpa helt
     ny bostad

Visste du förresten att nio av tio som en gång köpt en ny-
producerad 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.

1. Förhandsavtal
När du bestämt dig för en bostad, träffar du fast-
ighetsmäklaren och skriver ett förhandsavtal. I 
samband med avtalstecknandet betalar du för-
skott till bostadsrättsföreningen på 25 000 kr. Om 
du ska låna pengar, behöver du ett lånelöfte från 
en bank.

2. Byggstart
När hälften av bostäderna är sålda tar vi bygg- 
startsbeslut 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 för-
verkliga just din bostadsdröm. Till din hjälp har du 
vår inredare som ger dig tips och råd.

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 bo-
stad och fastighetens allmänna utrymmen. Alla 
dokument om bostaden och bostadsrättsfören-
ingen får du samlat i en bopärm.

9. Händige Harry
När du flyttat in och det är dags att komma i ord-
ning 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.

SÅ HÄR GÅR ETT KÖP TILL:
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Trygghet 
   och garantier

Bostadsrätt
      helt rätt 

Att köpa en ny bostad är ett stort och viktigt beslut. Det 
är en investering på lång sikt som både ska ge livskva-
litet 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 entreprenad- 
garanti, räknad från godkänd slutbesiktning med en efter-
följande 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 för-
handsavtalet 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 upphand-
ling och står för bostadsrättstillägget för alla förening-
ens bostäder. Detta gör att du  får en billigare hemför-
säkring och föreningen har en säkrare skadehantering 
vid eventuella skador i huset. Tänk på att upplysa ditt 
försäkringsbolag om detta när du tecknar hemförsäk-
ring för din nya bostad.

Det är bostadsrättsföreningen, det vill säga du och dina 
grannar, som äger fastigheten. Du ansvarar för inre un-
derhåll i din bostad och får själv bestämma över mindre 
reparationer och ombyggnader. Föreningen svarar för 
underhållet av alla gemensamma utrymmen och an-
läggningar. 

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 kostnads-
kalkylen 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.veid-
ekkebostad.se/avskrivningar.

Ansvar för förvaltning
De första två åren sköter ett externt förvaltningsbolag 
föreningens ekonomiska förvaltning. Bostadsrättsför-
eningen tecknar också, på marknadsmässiga villkor, ett 
skötselavtal med en teknisk förvaltare. Även detta avtal 
löper normalt över två år. Därefter kan föreningens med-
lemmar själva välja hur man vill att förvaltning och fastig-
hetsskötsel ska ske.
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Bo Svanenmärkt  
  gör en klimatinsats

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 boende-
miljöer. Vi vill bidra till samhällets utveckling genom att 
skapa miljöer där människor vill leva.

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar. 

Det är viktigt för oss att du som kund ska få ett hälso- 
samt 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 energi- 
snåla och ha låg klimatpåverkan. Därför har vi valt  
att miljömärka våra bostäder med Svanen.

Få varumärken i världen kan mäta sig med Svanen. Det 
är en världsledande miljömärkning som ställer markna-
dens tuf faste miljö- och klimatkrav. Veidekke Bostad 
delar Svanens miljövärderingar och var först i Norden 
med att få ett flerbostadshus Svanenmärkt. En Svanen-
märkt 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.

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 beta-
lar du rätt pris från början.

Du påverkar utformningen – Vi utvecklar våra bo-
stadsprojekt 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 bo-
stad, med genomtänkta material, god inomhus-
miljö 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 ga-
rantier 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 bostadsutveck-
lingsbolag 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.

7 SKÄL ATT VÄLJA VEIDEKKE
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