
Drömmen om 
  det enkla i livet 

BRF BRyggan
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Nära allt 
     det goda i livet 

Kungsbacka är en populär stad. En stad med skönt 
tempo, engagerade människor och ett rikt utbud. Ja, 
här finns det mesta som en större stad kan erbjuda fast 
ännu närmare och mer tillgängligt. Den mysiga stads
kärnan lockar till både bra shopping med torghandel och 
kvällshäng med bra restauranger, teater, bio och många 
caféer. Dessutom har du två välrenommerade shopping
centran, Kungsmässan och Freeport. Kungsbackaborna 
är aktiva och massor av etablerade klubbar välkomnar 
stadigt nya medlemmar; ishockey, fotboll och golf för att 
nämna några. Havet utgör ytterligare en arena för salta 
 aktiviteter. Kungsbacka är en omtyckt stad som dess
utom ligger knappa tjugo minuter med bil eller pendel 
från göteborg. 

Kolla Parkstad är Kungsbackas nya småstadsidyll och 
som sig bör i en idyll finns allt det du behöver för skön 
harmoni. Den moderna stadsdelen är uppbyggd med 
ordet nära som ledstjärna och här umgås man över 
 generationerna i olika typer av bostäder nära naturen, 
havet och shopping. Här finns svängrum för alla varia
tioner av livsstil, intressen och behov. Vi  bygger vårt 
tredje kvarter i Kolla Parkstad och stads delens karaktär 
framträder nu tydligt med sin blandade bebyggelse, ny 
skola och förskola, fin service och  grönskande parker. 
Variation och närhet i ett svep!

I Kungsbacka lever du nära den 
mysiga stadskärnan, nära havet, 
naturen, skolor, jobb och service.
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Innerstad och
   småstadscharm 

Kolla Parkstad växer fram strax söder om stadskärnan, 
på andra sidan Kungsbackaån. Stadsbuss genom  
området och cykelvänliga gator skapar liv och rörelse 
liksom den nybyggda skolan med klasser från årskurs  
F till 9 och förskolan som vunnit fint arkitektpris.  
Dessutom finns det tre fina parker och gröna stråk  
mellan kvarteren att njuta av under alla årstider. Med 
egen vårdcentral, tandläkare, pizzeria och snart även 
mataffär lever du okomplicerat och får enkelt ihop  
vardagslogistiken här i Kolla Parkstad. Du släntrar 
snabbt över ån till aranäshallens tränings möjligheter 
och föredrar du skogsluft i lungorna  vänder du näsan 
mot Kungsbackaskogen och dess sköna motionsslingor. 

Tack vare en övergripande detaljplan för Kolla  Parkstad 
håller alla kvarter mycket hög kvalitet och bildar en  
perfekt sammanflätning av byggnader,  parker och  
aktiviteter. Här samsas flerbostadshus av inner  stads
karaktär med småstadscharmiga småhus där du enkelt 
kan hitta din speciella oas utefter  önskemål och behov.

BRF BRYGGAN
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Parhusen och flerbostadshusen 
ringar in kvarterets sällskapliga 
innergård.

Egen uteplats eller balkong  
till varje hem.

Harmoniskt, enkelt och fräscht med 
faluröda och ljusgrå träfasader.
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Tilltalande i  
     all sin enkelhet 

Brf Bryggan är vårt tredje kvarter i området och är  
med sin finstämda variation ett Kolla Parkstad i miniatyr. 
 Kvarteret består av fyra flerbostadshus i två våningar 
med 35 riktigt kvadratsmarta lägenheter på 14 rok 
samt åtta parhus á 114 kvm med egen carport och  
förråd. Oavsett om du bor i lägenhet eller parhus har  
du en egen uteplats på terrass eller balkong och direkt 
tillgång till kvarterets egen innergård eller det gröna 
stråket som binder samman Centrala parken och  
Åparken. Lägenheterna mot stråket får en härlig vy 
med porlande vattenslinga. 
 
Brf Bryggan är ett tilltalande, socialt kvarter med  
enkelhet som norm. Mjuka häckar och spaljéväxter  
drar gränser, alla ytor används vilket ger trygghet och 
tydlighet åt kvarteret. Här bor du i ett nybyggt och 
välplanerat hem – ett smidigt liv med plats för väsent
ligheter. Det är som att bo i ett eget hus men utan alla 
måsten och bestyr. Hög kvalitet på material, Svanen
märkt och fokus på ytan ger allt som allt en bra bas  
till din individ uellt utformade setup för  det enkla i livet.

Brf Bryggan erbjuder kvadrat
smarta boendeytor i olika  
storlekar för alla åldrar.8643HEM
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Hemma 
     med harmoni 

”Brf Bryggan är ett passande namn för det här mysiga 
generationskvarteret. Helt byggt i trä och i klassiska 
 sjöbodsfärger som faluröd, ljusgrå och vit minner det 
om dåtidens brukskvarter med lekande barn och en 
tydlig kvartersgård som mötesplats för stora och små. 
De vuxna sysslar med sitt men har trygg överblick av 
 kvarteret med både öga och öra. Här hjälps man åt och 
det känns som hemma.

Den låga bebyggelsen ger en mänsklig skala som är 
lätt att ta till sig. Vi har haft fokus på ytan; en begränsad 
yta som vi ska använda på bästa sätt och samtidigt få 
fina rumssamband. Och här finns en härlig variation på 
 storlekar och planlösningar. Vi har velat hitta enkelhet 
och en ren stil som känns både gedigen och elegant. 
 Vi har tagit hänsyn om detaljerna för att hitta harmoni 
och omsorg. En ljus, varm småstadskaraktär som skapar 
trivsel och igenkänning; en slags längtan till det enkla, 
vänliga och trygga.

Balkongerna följer utmed husfasaderna och spaljé
växter  skapar lummigt lugn. Mot gatan en något 
 tuffare fasad med galvat räcke. Husen håller en   
tydlig och åter kommande form som skapar helhet  
–  ett  samman hängande kvarter med en god rytm.”

Ann Tolly, arkitekt på Liljewall Arkitekter
 

ann Tolly, arkitekt på  
Liljewall arkitekter. 8643HEM
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Välplanerat in i   
    minsta vrå

De fyra flerbostadshusen skapar en fin närhet och  
naturliga möten med grannarna. Den lättbegripliga 
 skalan inger en trygg gemenskap och direkt hemkänsla. 
Bakom de mjuka träfasaderna finner du välplanerade 
 lägenheter där varje yta nyttjas till fullo. På andra 
 våningen finns framförallt mysiga ettor och tvåor med 
 balkong och plats för allt det som bör rymmas i en 
smart och lättmöblerad bostad. 

De större lägenheterna är främst belägna på entré planen 
och har egen uteplats mot den lummiga innergården 
eller gröna parkmiljöer. De kännetecknas av en genom
gående flexibilitet, där många lägenheter har ett extra 
rum som kan användas som skrivarlya, walkin closet 
eller gästrum. Här är det lätt att möblera efter eget 
huvud och alla lägenheter har ett bra och trivsamt flöde.

I Brf Bryggan bor du i en modern bostad med god  
kvalitet på material samt låga energikostnader tack  
vare att kvarteret byggs enligt Svanenmärkning och  
efter moderna energikrav. I samtliga lägenheter ingår 
tvättmaskin och torktumlare eller kombimaskin,  
inbyggnadsugn, dämpade kökslådor och luckor samt 
Telia Triple Play (TV, bredband och IPtelefoni). Lägg 
detta till basen – och njut sedan av allt det enkla i livet! 

För detaljerad information om lägenheternas standard 
och valmöjligheter, se broschyren ”Val och Inredning”.

I Brf Bryggan finns många 
ljusa ettor med balkong 
och sovalkov. Här ryms alla 
funktioner på en liten men 
smart yta!
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Parhus med 
    potential

De åtta parhusen i ljusgrå, liggande träpanel är placerade 
runt den gemensamma innergården mot vilken ute
platsen är vänd. Carport och ett förråd hör också till 
varje hus. Husen är planerade för att underlätta 
vardags livet. På bottenvåningen ligger de sociala ytorna 
med stort härligt kök och ljust vardagsrum med utgång 
till uteplatsen. En trappa upp är de tre sovrummen 
placerade samt ett allrum med plats för soffhörna och TV.   

Husen har ett badrum per våning med dusch på 
 entréplan och badkar en trappa upp. Innanför köket 
finns en rymlig tvättstuga med gott om plats för 
 klädvård och funktion som groventré. Självklart fullt 
 utrustade kök, badrum och tvättstuga, och hög  kvalitet 
på alla material med ett bra utbud för tillval. Lägg  
Svanenmärkning, fjärrvärme och Telia Triple Play  
(TV, bredband och IP telefoni) därtill.

8643HEM
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Mer fakta om 
   vardagen i 
Brf Bryggan
Parkering
Till  lägenheterna finns 14 platser på inner gården där 
fördelning sker enligt lägenhetsstorlek. Varje parhus har 
egen uppfart med plats för två bilar, varav en i carport.

Cykelparkering
Cykelparkering sker i både utomhusställ och i två låsta 
förrådsbyggnader avsedda för just cyklar.

Förråd
Varje lägenhet har ett förråd på balkong/uteplats,  
separat utrymme eller inne i lägenheten. Parhusen  
har förråd i anslutning till carport. 

Innergård
Föreningens innergård är en grön mötesplats för stora 
och små med grillplats och lekplats för barnen. 

Värme och ventilation
Bostäderna är anslutna till fjärrvärmenätet. Ventilationen 
är av typ FTX, från och tilluftsventilation med åter
vinning. FTXsystemet tar tillvara på värmeenergin i den 
förbrukade ventilationsluften. Energi sparas samtidigt 
som inomhusklimatet blir bättre.

Driftskostnader
Kostnaden för kallvatten ingår i månadsavgiften enligt 
schablon och regleras retroaktivt efter verklig förbruk
ning. I lägenheterna ingår uppvärmning enligt andelstal 
samt varmvatten enligt schablon, varje lägenhet har 
individuell mätning av varmvatten och kostnaden för 
förbrukningen regleras retroaktivt. I parhusen ingår ej 
varmvatten eller uppvärmning i månadsavgiften, faktu
rering sker separat efter verklig förbrukning. Kostnaden 
för hushållsel ingår ej, varje bostad tecknar eget elavtal. 
Sophämtning ingår. 

Drift och skötsel
Föreningen ansvarar för drift och skötsel av gemen
samma utrymmen och utvändig mark inom fastigheten 
(entréterrasser, miljöhus, planteringar, gångytor m.m). 
För parhusen ansvarar föreningen för drift och skötsel 
av husens exteriör såsom ommålning och takläggning 
samt gemensamma utrymmen och mark utanför upp
låten tomtmark. Kostnaden ingår i månadsavgiften. Du 
ansvarar själv för interiört underhåll och den mark som 
är upplåten till din bostad.
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Betongplatta på mark.

Trä.

Träväggar med liggande träpanel.

gipsskiva, regelverk.

 
Trä/aluminium, vita.

Trä, flerbostadshusen samt förrådsdörr 
mörkgrå och parhusets ytterdörr vit. 

Hängrännor, fotplåt, stuprör, droppbleck 
och dylikt utföres med plåt eller likvärdigt.

FTX (från och tilluftsventilation med  
värmeåtervinning).

Elcentral med automatsäkring och  
jordfelsbrytare.

Lägenheter i markplan har uteplats med 
häck. Balkong/uteplats av miljövänligt trä. 
Balkong/uteplats avskiljs med förråd.  

Finns i entrén till varje hus.

Miljörum vid entrén.

Bostadshusen värms med fjärrvärme,  
med vattenburna radiatorer.

På innergårdens parkering, alternativt  
på gatorna i området med boendekort.

Entrégång i betongmarksten. Uppfart samt 
yta i carport asfalteras. Uteplats i makadam 
för egen beläggning, sten eller trall som till
val. Staket utmed gata. Trädgård upplåts 
med huset. gräsmatta mellan uteplats och 
häck. Häckplantering mot inner gården.

Placerad vid huset.

Sopkärl för hushållssopor vid varje hus, 
övrig källsortering i föreningens miljörum.

Bostadshusen värms med fjärrvärme, 
vattenburen golvvärme i entrévåning och 
radiatorer i övre plan.

Två platser vid huset, varav en i carport.

Grundläggning

Bärande stomme 

Yttervägg

Innerväggar  
ej bärande

Fönster/ 
fönsterdörr

Ytterdörr

Plåtarbeten

Ventilation

Elinstallation

Balkong/ 
Uteplats

Brevlåda

Soptunnor

Värmesystem

Parkering

Tomtmark

Brevlåda

Soptunnor

Värmesystem

Parkering

ByggnaDS 
BESKRIVnIng   

AllmänT PArhUS & läGEnhET

AllmänT läGEnhETErnA

AllmänT PArhUSEn

3stavs ekparkett.

Vita, fabrikslackerade.

Vita, släta, målade.

Vita, målade.

Vita, släta.

Vita, fabrikslackerade.

Vita, fabrikslackerade.

Vita, fabrikslackerade.

Vita, släta luckor.

Vita, släta luckor med vit takanslutning.

Bänkskiva av laminat. Diskbänk i  
rostfritt.

Energieffektiva vitvaror i vitt, typ Siemens. 
Separat kyl och frys alternativt kyl/frys i 
mindre lägenheter, glaskeramikhäll,  
inbyggd ugn i underskåp. Diskmaskin  
alternativt plats för diskmaskin (1 rok).

Kakel.

Klinker.

Kakel.

golvstående WCstol och kommod med 
handfat och spegelskåp.

Duschplats i lägenheter och entré våning  
i parhus, badkar på övervåningen i parhus.

Hylla och klädstång.

Trätrappa, vit med trappsteg och  
handledare i ek. gäller endast parhus.

Energieffektiv vit tvättmaskin och tork
tumlare alternativt kombinerad tvätt
maskin/torktumlare.

Golv

Socklar

Väggar

Innertak

Innerdörrar

Dörrfoder/ 
listverk

Smygar vid 
fönster

Fönsterbänkar

Garderober

KÖK

Snickerier

Bänkskiva/
diskbänk

Vitvaror

Stänkskydd

BADrUm/WC

Golv

Vägg

Porslin

Duschplats

ÖVrIGT

Klädkammare

Trappa

Vitvaror tvätt

BOSTaDS
BESKRIVnIng

AllmänT PArhUS & läGEnhET

Reservationer
Samtliga bilder i säljmaterialet är illustrationer eller inspira 
tions  bilder från andra projekt. Detta innebär att avvikelser 
kan förekomma mellan bilderna och färdig bostad. I bygg
nads, 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.
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FAQ. Köpa tillsammans

min son/dotter har ingen fast inkomst. Kan han/hon ändå
köpa en bostadsrättslägenhet i Brf Bryggan?
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 registreras 
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.  
Vårtråd 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 epost 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 kommer att ta ut en avgift månadsvis.
2014 var avgiften 4 400 kronor per år. 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.
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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 dess
utom 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 fastighets 
mäklaren och skriver ett förhandsavtal. I samband 
med avtalstecknandet betalar du förskott till bostads
rättsföreningen på 25 000 kr (12 rok) eller 50 000 kr 
(34,5 rok och parhus). Om du ska låna pengar behö
ver du ett lånelöfte från en bank.

2. Byggstart
när hälften av bostäderna är sålda tar vi byggstarts 
beslut 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. Läs mer om dina  
inredningsval i broschyren ”Val och inredning”.

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 för
beredande information inför tillträdet.

6. Upplåtelseavtal
Ca 3–6 månader innan tillträdet tecknar du ett upp 
låtelseavtal 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.

SÅ HäR gÅR ETT KöP TILL:
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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 livs 
kvalitet 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. Dess
utom 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 tillträde.

rätt till frånträdande av förhandsavtal
Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och 
 bostadsrättsföreningen. Du har rätt att frånträda förhands
avtalet 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 förhands avtalet.

Ditt försäkringsskydd
Bostadsrättsföreningen gör en gemensam upphandling 
och står för bostadsrättstillägget för alla föreningens bo
städer. 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.

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. För parhusen ansvarar du själv för skötsel 
av upplåten tomtmark. 

Bostadsrättsföreningens styrelse
Bostadsrättsföreningens första styrelse är en tillfällig 
styrelse, som sedan avgår vid en föreningsstämma en 
tid efter att huset är färdigbyggt. De som tar över är en 
ny styrelse som väljs av föreningens medlemmar. 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 auktoriserade 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. Bostadsrätts
föreningen 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 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 varu
märken i världen kan mäta sig med Svanen. Det är en 

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

världsledande miljömärkning som ställer marknadens 
tuf faste 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.

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. 

Du får mer tid över – I en välplanerad, nybyggd bo
stad 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 bostads
projekt 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.

7 SKäL aTT VäLJa VEIDEKKE
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Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar  •  veidekkebostad.se

 Tillsammans 
     förverkligar vi 

         bostadsdrömmar


