
Drömmen om 
    ett grönt hem med 
city på cykelavstånd

BRF Vildapeln
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Det mesta 
   av det bästa  
precis utanför dörren

det händer mycket kring närliggande Kvillebäcken och  
Backaplan - perfekt för urbanistan!

Hildedal är ett nyetablerat bostadsområde med grönskande 
omgivningar alldeles vid foten av Hisingsparken. Här bor du med 
grönområden intill husen och en kort promenad bort hittar du 
butiker, restauranger, kommunikationer, förskola och härliga Kville 
Saluhall. inte långt härifrån ligger dessutom Sankt Jörgen park  
med golf, träning och spa.   

Göteborgs city når du på bara elva minuter, oavsett om du tar 
bussen eller cykeln. Om du hellre stannar hemma kan du istället 
njuta av city på lagom avstånd - från din balkong eller takterrass. 
Här bor du där det händer men samtidigt lugnt, grönt och skönt. 
det blir det nya sättet att bo i stan.
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Husens fria läge  
ger härlig utsikt  
över stan från de 
översta våningarna. 

Härifrån är det nära till kommunikationer. 
du som vill cykla är i Göteborgs city på 
11 minuter.

de lugna och gröna 
omgivningarna skapar 
en fin inramning. 

Mysig grön gård med eget 
utegym bland annat.

Bilden är en illustration. avvikelser i slutligt utförande kan förekomma.
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Kville Saluhall, med sitt stora utbud 
för både vardag och fest, ligger bara 
en kort promenad bort. 

eget utegym på gården ger goda träningsmöjligheter 
precis utanför dörren. Kombinera med skön löpning 
på motionsslingorna i Hisingsparken.

Grönt boende  
    med nära till allt

Mitt i grönskan ligger de två Svanenmärkta husen, med totalt 
54 lägenheter, som tillsammans bildar Brf Vildapeln. Husens 
kulör och exteriör harmonierar med de gröna omgivningarna 
såsom parken och den lilla äppelträdgården. Brf Vildapeln har 
vi skapat för dig som vill ha det du behöver på nära håll, men 
utan att behöva välja bort det gröna. det blir din gröna oas.

Brf Vildapeln utgör den sista etappen med bostadsrätter i 
området. Sista chansen alltså att tjinga en av våra kvadrat-
smarta och moderna lägenheter med eget utegym på gården!
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Brf Vildapeln i Hildedal ligger på ett 
riktigt toppenläge, säger per Uhlin 
på Fredblad arkitekter som har ritat 
husen.

Smarta lägenheter    
       för dina behov 

"Vem ska bo här? det är den viktigaste frågan jag ställer mig  
när jag ritar ett nytt hus. Men det handlar ju också om helheten. 
Omgivning, volym, proportioner, detaljplan, ekonomi, effektivitet, 
höjd och skala – allt spelar roll.

planlösningarna i Brf Vildapeln är genomarbetade för att 
lägenheterna ska passa många behov och önskemål. invändigt 
ligger fokus på yteffektivitet, förvaring och funktion. Här får de 
boende många välplanerade kvadratmetrar för sina pengar.  
Flera av lägenheterna har dessutom möjlighet att välja till eller  
ta bort ett rum, för att ge extra flexibilitet för olika livssituationer.

lägenheterna högst upp i husen har generösa takterrasser med 
slående utsikt över staden. ett par av ettorna har takterrass som 
är nästan lika stor som själva lägenheten. det är de gröna 
omgivningarna och äppelträdgården intill som har inspirerat till 
färgvalen exteriört. den vita basen harmonierar med dämpade 
gröna kulörer och accenter i rött.

Trots att byggnaden är stor, djup och energieffektiv har vi lyckats 
skapa ljusa lägenheter och ett vackert, spänstigt hus."

Per Uhlin, Fredblads Arkitekter

Bilden är en illustration. avvikelser i slutligt utförande kan förekomma.
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Med genomtänkt planlösning 
får du ett bekvämt hem med 
massor av yta och gott om 
förvaring.

Byt storlek 
  på lägenheten 

i Brf Vildapeln har vi satsat extra mycket på att  
planera varje kvadratmeter. Kvadratsmart har varit  
ett viktigt ledord när vi skapat massor av yta och  
gott om förvaring för pengarna. att lägenheterna  
dessutom är Svanenmärkta innebär lägre uppvärm-
ningskostnad och att de är skonsammare mot miljön. 
Typiskt moderna lägenheter alltså. det gillar vi.

Flera lägenheter erbjuder flexibla planlösningar med 
möjlighet att forma lägenheten som du vill ha den. 
Fyror kan bli treor, treor kan bli tvåor och en variant av 
ettor är utformad som en smart "minitvåa". Här finns 
en praktisk och stilren skjutdörr - perfekt för att spara 
yta och på ett smidigt sätt skapa önskad avskildhet. 
Föredrar du ett öppet rum kan du istället välja det.  
Väljer du en av våra större tvåor med gavelläge kan 
du enkelt få ett extra rum som tillval om det passar 
dig bättre.

alla lägenheter bjuder in ljuset och skapar en trivsam 
plats för många, även i de mindre lägenheterna. egen 
tvättmaskin/torktumlare, Telia Triple play, mikro, disk-
maskin, smart förvaring och genomarbetade material-
val ökar bekvämligheten på ditt cityboende ytterligare 
ett snäpp.

Till varje lägenhet hör dessutom en egen uteplats, 
balkong eller takterrass - här får du helt enkelt många 
fina kvaliteter för pengarna.
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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 att hyra på gården med förtur för 
de större lägenhetstyperna. det finns även ett par extra 
platser för besökande. 

Cykelparkering
det finns gott om plats för cyklar i både utomhusställ 
och låsta förråd. 

Förråd
Till varje lägenhet hör ett förråd i entréplan. 

Utegym
på gården finns ett gemensamt utegym med olika 
varianter av lätthanterliga och lättskötta maskiner.  
Kom i form på hemmaplan!

Källsortering
på gården finns miljöhus för ditt dagliga avfall samt ett 
återvinningshus med ytterligare fraktioner.

Telefoni och bredband
i månadsavgiften ingår Telia Triple play; TV, telefoni och 
bredband. en multimediacentral finns i varje lägenhet. 

Värme och ventilation
Huset är anslutet till fjärrvärmenät. 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 venti-
lationsluften 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 
månads  avgiften. lägenheterna har individuell mätning 
av varmvatten, miljövänligt och smart! Kostnaden för 
din varmvattenförbrukning debiteras separat per kvartal. 
Gemensamt el-abonnemang med individuell mätning där 
föreningen debiterar löpande efter uppmätt förbrukning. 

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 Vildapeln
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ByGGnadS- 
BeSKRiVninG   

läGenHeTS-
BeSKRiVninG

AllmänT FASTigheTen 

grundläggning Betongplatta på stödpålar till berg.

Yttervägg prefabricerade betongelement.

Yttertak  papp. 

Fasad  Målade betongelement.

Våningsbjälklag Betong.

Fönster/
fönsterdörrar Trä/aluminium.

Balkong Betong med räcke i aluminiumprofiler.

Värmesystem Fjärrvärme, vattenburna radiatorer.

Ventilation FTX (från- och tilluftsventilation med 
 värmeåtervinning).

gemenSAmmA UTrYmmen

Postbox Finns i entrén till varje trapphus.

lägenhetsförråd  Förråd på entréplan med nätväggar  
hylla och klädstång.

hiss Samtliga lägenheter nås via hiss.

Tomtmark Gemensam vistelseyta, lägenheter i  
 markplan har uteplats med häck. 

Parkering Gemensam markparkering.

Sopsortering  Gemensamt miljöhus och  
återvinningsrum på gården.

AllmänT lägenheTen 

golv  3-stav ekparkett.

Socklar Vita, fabrikslackerade.

Väggar  Vita, målade.

innertak  Vita, målade.

innerdörrar  Vita, släta.

Dörrfoder/ 
listverk  Vita, fabrikslackerade.

Smygar vid  
fönster  Vitmålad betong.

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 ho.

Vitvaror   energieffektiva vitvaror i vitt. Separat  
kyl- och frysskåp alternativt kombinerad  
kyl/frys i mindre lägenheter, inbyggnads- 
ugn i bänkskåp, induktionshäll, disk maskin 
och mikrovågsugn.

Spisfläkt  Vit inbyggd kökskåpa.

Stänkskydd   Vitt kakel.

WC/DUSCh & gäSTToAleTT

golv  Grått klinker.

Vägg   Vitt kakel.

Porslin   Vägghängd WC och kommod med  
två utdragslådor i WC/dusch. Vägghängd  
WC och handfat i gästtoalett.

Spegel   Spegelskåp med integrerad belysning  
ovan tvättställ i WC/dusch. Spegel med  
belysning i gästtoalett.

Duschplats  duschvägg i klarglas med duschstång.

Vitvaror tvätt   energieffektiv vit tvättmaskin och tork-
tumlare, alternativt kombinerad tvätt - 
maskin/torktumlare i mindre lägenheter.

ÖVrigT

Klädkammare  Hylla och klädstång.

Reservationer
Samtliga exteriöra bilder i säljmaterialet är illustrationer. 
Interiörer 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.
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min son/dotter har ingen fast inkomst. Kan han/hon ändå 
köpa en bostadsrättslägenhet i Brf Vildapeln?
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 per år  
(år 2015). andra-handsavgiften 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 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 fast-
ighetsmäklaren och skriver ett förhandsavtal. i 
samband med avtalstecknandet betalar du för-
skott 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 fär-
ger för att förverkliga just din bostadsdröm. Till din 
hjälp har du vår inredare som ger dig tips och råd.

4. en första titt
när stommen på huset är rest och lägenheterna 
börjar ta form bjuder vi in dig till en första titt 
och guidar dig runt på byggplatsen. det här är 
också ett utmärkt 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 mon-
tering 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 förmo-
dan 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  
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 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.veidekkebostad.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 
medlemmar själva välja hur man vill att förvaltning och 
fastighetsskötsel 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 – Hos oss har du  
möjlighet att till viss del 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 bostads-
utvecklingsbolag och är noterat på Oslobörsen.  
den näst största ägaren av koncernen är vi 
medarbetare, vilket är speciellt bland börs-
noterade företag och skapar ett alldeles unikt 
engagemang.

7 SKäl aTT VälJa VeideKKe



Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar  •  veidekkebostad.se

 Tillsammans 
     förverkligar vi 

         bostadsdrömmar

Brf Vildapeln
info:  www.veidekkebostad.se/vildapeln
Mäklare: Bjurfors 
adam andreasson, 031-733 20 13
adam.andreasson@bjurfors.se 

Marcus Cyrillus, 031-733 20 29 
marcus.cyrillus@bjurfors.se

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