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Drömmen om
en grön idyll
för familjen
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Mer plats för
allt och alla
i Älvängen
Här i Älvängen har du och hela din familj allt det ni b
 ehöver i
den direkta närheten. Det är ett levande s amhälle som
dessutom är under expansion. Nya bostäder, ny skola
och nya verksamheter kompletterar den redan uppvuxna
orten utmed E45 – en väg som numera är tvåfiligt snabb
och ackompanjerad av avgångstäta tåg och pendeltåg
mellan Göteborg, Trollhättan och Vänersborg. På bekväma
21 minuter är du i Göteborg med tåget, och Trollhättan
når du på bara 18 minuter.
Vardagslivet i Älvängen kännetecknas av smidighet och
nära till allt. Längs den mysiga centrumgatan finns bland
annat bageri, BVC, livsmedelsbutiker, restauranger och
blomsterbutik. Det finns också mycket att göra på fritiden.
Allt från fotboll, ridning, motocross, golf, innebandy, gym
till utförsåkning i Alebacken. Lägg därtill skogens alla
möjligheter med frisk luft i varje andetag och du har
bilden klar för dig. Här finns något för alla och närheten
till allt ger dig dessutom mer plats i agendan för annat –
mer plats för hemmet och mer plats för familjen.

Älvängen är ett mysigt samhälle
med sin egen småstadskaraktär.
De nya smidiga kommunikationerna
gör v ardagslivet enkelt och bekvämt.
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Omgiven av
skog och trygg
gemenskap
Det nya bostadsområdet Kronogården ligger naturskönt och gör
samhället Älvängen ännu lite större. Numera når du dessutom
Älvängen centrum och pendeltåget busenkelt och gratis med den
nya elbusslinjen. Gatorna i området är smala för ett lugnt tempo och
tillsammans med de nya gång- och cykelvägarna skapas en trygg
miljö för stora och små. Området är nu etablerat och växer vidare
etappvis med nya hus och lägenheter i olika upplåtelseformer. Den
nya förskolan och skolan med tillhörande idrottshall öppnar för elever
i åldrarna 1 till 12 år till höstterminen 2016.

Brf Skogshöjden Emily Larsson - Göteborg

I vår tredje etapp i Kronogården bygger vi nu 28 nya moderna och
klimatsmarta friliggande villor med egen carport och tillhörande
förråd. Här är du och din familj omgivna av kompisar, lekplatser och
natur – året om! För kompisar kommer det finnas många av bland
grannarna. Det nya, levande området är på plats med trygghet,
gemenskap och fria, sköna grönområden med plats för svängrum.
På vår återvändsgata på Alvernas Väg ligger brevlådor, gäst
parkering och miljöhus samlat vid gatans gemensamma entré, 
allt för att skapa så lite trafik som möjligt i kvarteret.

4

5

De lugna och gröna
omgivningarna skapar
en fin inramning.

Fräscha kulörval med liggande
vit träpanel och mörkgrå stående
träpanel på c arport och förråd,
vilka dessutom skapar avskildhet
mellan villorna.

På din egen lättskötta tomt har du
två fina uteplatser, en mindre på
framsidan av huset och en större
på baksidan.

Bilden är en illustration. Avvikelser i slutligt utförande kan förekomma.
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Så mycket
bättre med
Emil och Ida
Villa Emil och Villa Ida är fristående hus trivsamt placerade
utmed smala gator i böljande terräng. Närheten till den härliga
skogen gör att du alltid har tillgång till naturliga aktiviteter.
Förråd och carport gränsar av mot grannen och ger en mysig
och avskild uteplats på baksidan. Husens träfasader har en
stilren och grafisk färgsättning i vitt och grått vilket ger ett
modernt, men samtidigt tidlöst, intryck.
Villa Ida och Villa Emil är 101 respektive 120 kvm och
rymmer allt det du och familjen behöver. Husen är välplanerade
med ett entréplan för sociala ytor. Ljust kök med stora fönster
och utgång till trädgården på framsidan, samt ett vardagsrum
med glasdörr till uteplatsen på baksidan av huset. Här finns
också wc med dusch samt en tvättstuga med praktisk
groventré. På andra våningen hittar du tre eller fyra sovrum,
varav ett med klädkammare. Här finns också en rymlig hall som
kan omvandlas till ett litet allrum samt wc med badkar för
avkopplande stunder eller för rengörande lek för de små.

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

Här springer barnen tryggt, kors och
tvärs till sina kompisar.
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Villa Ida
101 kvm
Öppna ytor mellan kök och vardagsrum välkomnar direkt
på entrévåningen. Tvättstuga med groventré, tvättmaskin
och torktumlare gör livet enklare, rent praktiskt. Helkaklat
badrum med dusch. Utgång till trädgården från både vardagsrum och kök suddar ut gränsen mellan ute och inne.
På andra våningen ligger husets tre sovrum varav det
största har en egen klädkammare. Här finns även en
möblerbar hall samt badrum med badkar. Precis utanför
huset finns ett praktiskt förråd, carport och asfalterad
uppfart med plats för två bilar.

BOFAKTABLAD
BRF SKOGSHÖJDEN
VILLA IDA, 101m2
HUS: 9, 39

För större och skalenliga planritningar se separat
Bofaktabroschyr.
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Villa Emil
120 kvm
På entréplan ligger köket, från vilket du når uteplatsen på
framsidan, och ett ljust, rymligt vardagsrum med utgång
till uteplatsen på baksidan. Här finns även en praktisk
tvättstuga med groventré, tvättmaskin och tumlare samt
ett helkaklat badrum med dusch.
En trappa upp hittar du fyra sovrum, klädkammare, ett
litet allrum samt badrum med badkar. Förråd, carport och
plats för två bilar finns precis utanför. Med sin flexibla
planlösning ger Villa Emil dig möjlighet att ersätta ett av
sovrummen på övre plan mot ett stort allrum.

BOFAKTABLAD
BRF SKOGSHÖJDEN
VILLA EMIL, 120m2
HUS: 19, 25, 47, 49, 51, 53

För större och skalenliga planritningar se separat
Bofaktabroschyr.

TM TT

DM

TVÄTT
5m2
FV

ST

SOVRUM 3
8m2

SOVRUM 4
7,5m2

KÖK
15,5m2

FTX

BAD
3,5m2

F
WC/D
3,5m2

H

K

KLK
2m2

Emc
ENTRÉ
4m2

VL
ALLRUM
9m2

G

L

CARPORT
19,5m2

VARDAGSRUM
30m2

SOVRUM 2
8,5m2

G

G

SOVRUM 1
12m2

ENTRÉPLAN

ÖVRE PLAN

Entréplan ca 60 KVM

ÖVRE plan ca 60 KVM

FÖRRÅD
9m2

0

1

2

3

4

5
m

12
Skala 1:100

13

Mer fakta om
vardagen i
Brf Skogshöjden

Parkering
Varje hus har egen uppfart med plats för två bilar, varav
en i carport. Gästparkering finns vid entrén till området.
Förråd
Till varje hus hör ett oisolerat förråd som är ihopbyggt
med carporten som ligger i direkt anslutning till huset.
(möjligt att välja till isolering, vänligen se beställnings
listan som bifogas broschyren "Val och Inredning").
Källsortering
Källsorteringen blir lekande lätt med ett gemensamt
miljöhus vid gatans entré.
Värme och ventilation
Husen är anslutna till fjärrvärmenät. Värmen distribueras
som vattenburen golvvärme på entréplan och i radiatorer
på övervåningen. 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 bland annat sophämtning, basutbud för
TV och kallvatten enligt schablon ingår i månadsavgiften.
Husen har individuell vattenmätning och verklig förbrukning avläses och regleras retroaktivt. Kostnaden för el,
varmvatten och fjärrvärme ingår ej i månadsavgiften.
Så snart du flyttat in har du möjlighet att själv påverka
dina driftkostnader.
Drift och skötsel
Föreningen ansvarar för drift och skötsel av husens
exteriör såsom ommålning och takläggning samt
gemensamma utrymmen och mark utanför upplåten
tomtmark; miljöhus, planteringar, gångytor, snöröjning
m.m. Kostnaden är inkluderad i månadsavgiften.
Du ansvarar själv för interiört underhåll och den mark
som är upplåten till ditt hus.

14

15

Byggnadsbeskrivning

HUSBESKRIVNING

Allmänt huset

ALLMÄNT HUSET: INTERIÖRT

Grundläggning	
Isolerad bottenplatta på mark av
betong.

Golv

3-stav ekparkett.

Socklar

Trä, vita, fabrikslackerade.

Väggar

Släta, vita, målade.

Innertak

Gipsplank, vita.

Innerdörrar

Släta, vita.
Vita, fabrikslackerade.
Vita, fabrikslackerade.

Bärande stomme Trä.
Yttervägg	Träväggar med liggande träpanel samt
stående träpanel på förråd och carport.
Innerväggar
ej bärande	Gipsskiva, regelverk.
Yttertak

Råspont, papp.

Dörrfoder/
listverk

Fönster/
fönsterdörr

Trä, vita.

Smygar vid
fönster

Ytterdörr	Trä, vit. Runt fönster i en dörr i Villa
Emil och i båda dörrarna i Villa Ida. 
	Grå förrådsdörr.

Fönsterbänkar Sten, grå.
Garderober

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

KÖK

Mark 	Entrégång samt uteplats mot gata i
betongmarksten. Uppfart samt yta i
carport asfalteras. Uteplats på baksida
i makadam för egen beläggning.
	Häckplantering utmed gata. Trädgård
upplåts med huset, grovplanerad med
bevarad naturmark.

Bänkskiva/
diskbänk

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

FTX (från- och tilluftsventilation med
värmeåtervinning).

Elinstallation	Elcentral med automatsäkring och
jordfelsbrytare.
TV/Tele/Data

Via fiber.

allmänt fastigheten
Brevlåda

Samlade vid miljöhus.

Släta, vita luckor.

Snickerier 	Vit slät lucka med vit takanslutning och
handtag av metall.
Bänkskiva av laminat. Diskbänk i rostfritt.

Vitvaror 	Energieffektiva vitvaror i vitt, typ Siemens.
Kyl/sval samt frysskåp, induktionshäll,
inbyggd ugn i underskåp, diskmaskin.
Spisfläkt

Vit, utdragbar.

Stänkskydd

Kakel.

BADRUM/DUSCH
Golv

Klinker.

Vägg

Kakel.

Porslin 	Golvstående WC-stol och kommod med
handfat och spegelskåp.
Bad/
duschplats 	Undervåningen duschplats,
övervåningen badkar.
Övrigt

Soptunnor	Miljöhus vid infarten till området.

Kaklad fönstersmyg, sänkt tak för
installationer.

Övrigt
Reservationer
Samtliga bilder i säljmaterialet är illustrationer eller inspirations
bilder från andra 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.
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Klädkammare Hylla och klädstång.
Trappa 	Trätrappa, vit med eksteg och ekhandledare.
Vitvaror tvätt 	Energisnål tvättmaskin och torktumlare,
typ Siemens. Vit laminatskiva ovanpå
tvättmaskin och torktumlare.
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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.

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
Vi kommer löpande att hålla dig uppdaterad om vad
som händer i projektet och även meddela dig när
byggstartsbeslut är fattat och byggnationen därmed
kan påbörjas.
3. Dina inredningsval
Du kan själv till viss del påverka material och färger för att förverkliga just din bostadsdröm. Till din
hjälp har du vår inredare som ger dig tips och råd.
4. Informationsmöte
Alla köpare bjuds in till ett informationsmöte där
vi berättar om besiktningar, praktiska detaljer och
förberedande information inför tillträdet.
5. Upplåtelseavtal
Ca 3–6 månader innan tillträdet tecknar du ett
upplåtelseavtal och betalar en handpenning på tio
procent av insatsen (minus tidigare betalt förskott).
6. Besiktning
När ditt hem är färdigt är du med vid besiktningen
som utförs av en opartisk besiktningsman.
7. Tillträde
När du visat upp kvitto på slutbetalningen får du
dina nycklar. Vi går noggrant igenom din nya bostad och föreningens gemensamma utrymmen.
Alla dokument om bostaden och bostadsrättsföreningen får du samlat i en bopärm.
8. 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.
9. 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.

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.
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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 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.

Det är bostadsrättsföreningen, det vill säga du och dina
grannar, som äger fastigheten (marken och husen).
Du ansvarar för inre underhåll i din bostad och får själv
bestämma över mindre reparationer och ombyggnader.
Du är också ansvarig för skötseln av den upplåtna marken runt omkring din bostad. Föreningen ansvarar för
gemensamma anläggningar och ytor samt yttre underhåll av husen.

Förskottsgaranti
Detta är en bankgaranti som försäkrar dig om att du
får tillbaka ditt inbetalda förskott om projektet mot
förmodan inte blir av.

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.

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.

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. 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.

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 hemför
säkring för din nya bostad.
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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.

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 till viss del vara med och påverka
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 Skogshöjden KRONOGÅRDEN
Info: www.veidekkebostad.se/skogshojden
Mäklare: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Fredrik Hellberg, 0702-33 32 33
fredrik.hellberg@lansforsakringar.se

Veidekke kundcenter: kundcenter.vast@veidekke.se 031-50 56 00

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar • veidekkebostad.se

