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Drömmen om 
  country living 
nära stan

Hills Villastad – Utsikten
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naturstigar, lek i parken, padel-
tennis, golf och gym. Här finns 
massor av aktiviteter för hela 
familjen.

Oas med
    extra allt

Hills Villastad är ett nytt bostadsområde i sydvästra 
Mölndal med blandade typer av bostäder, livfulla  
materialval och en genomtänkt helhetssyn. nära 250 
nya hem växer fram i den gröna oasen, precis intill  
Hills Golf & sports Club och samtidigt nära stor stadens 
alla fördelar. 

det gröna vidsträckta landskapet möter dig med öppen 
famn och får pulsen att gå ner så snart du kommer 
över backkrönet. Hills ramas in av lugna skogsområden 
och en helt ny park väver samman bostadsområdet 
med golfbanan. Fina mötesplatser som med all säker-
het kommer locka både liten och stor.

Bostäderna vänder sig mot solen och den varierade 
arkitekturen ger en personlig prägel och en unik gatu-
miljö. Parken, golfbanan, klubbhuset med en välbesökt 
restaurang, de stora gräsytorna för lek och sport och 
bostädernas utformning. inget lämnas åt slumpen.  
Hills Villastad är området för dig som vill ha extra allt  
i en storslagen natur med slingrande gärdsgårdar där  
allt hänger ihop. Välkommen hem till Hills!
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Det bästa av
    två världar

Hills Villastad ligger avskilt, utan att vara isolerat. att kunna bo  
nybyggt mitt i grönskan med kantarellskog alldeles utanför dörren 
kallar vi lyx. Golfbanan och den nya parken är ständigt i blickfånget 
och inbjuder till stilla stund eller lek. Frisk luft att fylla lungorna med 
alldeles oavsett. 

samtidigt är pulsen aldrig långt bort. Mölndals innerstad ligger bara 
några minuter härifrån. Här byggs det för framtiden med nya shop-
pingstråk, galleria och nytt bibliotek. simhall med fartfyllda vatten-
rutschbanor, sporthall och Åbytravet – allt finns inom räckhåll för den 
som vill ha mer av det aktiva livet. Även ett rikt kulturliv, Gunnebo 
slott till exempel, som lockar till härliga luncher eller fikapauser och 
sköna promenader i den vackra trädgården.

Göteborg city är också nära, precis som landvetter flygplats. natur-
nära och världsnära. Oavsett vart du ska är du snabbt ute på leden 
för att ta dig hit eller dit. Förskola och skola ligger bara 900 meter 
hemifrån, det gör vardagen smidig. Och här byggs en ny gång- och 
cykelväg som gör det enkelt att ta med kompisar hem. Buss 25 
stannar en kort promenad bort, på hållplatsen Blixås.
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Husen kommer klättra uppför berget 
och vända sig mot utsikten.

trots att det är relativt tätt 
mellan husen blir läget ändå 
privat och insynsskyddat. 

Från terrassen är det lätt att njuta 
av en magnifik vy – åt alla håll. 
läget är perfekt. 

lugna skogsområden med  
naturstigar och löparspår  
ramar in Hills Villastad.

Vem har sagt att det måste stå en 
bil i en carport. det är ju en perfekt 
plats för golfbilen. 
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Sydvästläge där
 allt stämmer 

"Man blir ju jätteglad när man kommer till Hills Villastad.  
allting stämmer här. Utsikten, väderstrecken och den häftiga 
lutningen. Även om man inte spelar golf kan man tycka mycket 
om det vackra golflandskapet och de glesa dungarna. Husen 
kommer klättra uppför berget och vända sig mot utsikten. 
en magnifik utsikt" säger arkitekt Margareta diedrichs.

"tomterna är riktigt bra, helt och hållet placerade i sydväst-
läge. Och trots att det är relativt tätt mellan husen blir  
läget ändå privat med stor skyddad terrass. Fasadmaterialen 
är spännande och annorlunda och sätter en alldeles egen 
prägel på det nya bostadsområdet, som harmonierar med 
klubbhuset. träpanelen går i grå nyanser och gör den extra 
intressant med både smal och bred panel. På en del hus har 
entréerna cederträ och utvalda gavlar sticker ut med tegel. 
Vi hittade ett tegel i gråvarma toner som vi blev så förtjusta  
i och som vi haft som utgångspunkt" förklarar Margareta.

"sola, en picknick eller bara vara. Parken som ska anläggas 
här kommer bli en central punkt i området. en mötesplats. 
Parken fortsätter in i golfbanan och banan blir en del av 
parken. Här erbjuds du det fina i att kunna ta dig ut på mark 
som vanligtvis inte ges tillträde till. du blir en del av land-
skapet. På piren vid den nya dammen kommer du kunna 
dingla med benen och njuta av vattnet ovanifrån" säger 
 landskapsarkitekt Henrik Fogelklou. 

arkitekt Margareta diedrichs 
och landskapsarkitekt Henrik 
Fogelklou har skapat något 
alldeles speciellt i Hills Villastad. 
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klubbhuset harmonierar 
med villorna precis som 
sedum taken flirtar med 
den storslagna naturen.

låt oss presentera det första området av tre: Utsikten. de 
76 villorna blir startskottet till de cirka 250 bostäder vi kommer 
bygga i Hills Villastad. Här bor du bekvämt och modernt på 
en trygg villagata med en magisk utsikt över dalgången med 
golfbanan och den nya parken.  

Området kännetecknas av en genomtänkt variation. stående 
träpanel i två grå nyanser varvas med tegel och cederträ. 
stramt, enkelt och rena detaljer. tidlöst stiligt. Genom att 
blanda de olika materialen blir fasaderna intressanta och 
skapar livfullhet åt gatumiljön. ambitionen är att skapa en 
fin känsla av den lilla villagatan med intimitet och prydlighet. 
Varje hus får sitt eget vårdträ med olika arter som blommar  
i etapper.

du kan välja mellan tre typer av villor. i varje villa erbjuder vi 
flera planlösningar för att du ska kunna hitta den som passar 
dig bäst. skafferi, walk in closet, mer förvaring eller ett extra 
sovrum? du kan dessutom göra många val och tillval för att 
skapa ett personligt hem, helt i din smak. Välkommen till 
Utsikten i Hills Villastad.

Utsikten -
 par och park  
i samspel
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Villa Bjørk 139 kvm
 trädgård 
 i två plan

Villa Bjørk är en välplanerad familjevilla med smarta ytor och 
genomtänkta detaljer. entrén är placerad på husets övre 
plan där det stora köket och vardagsrummet välkomnar 
med rymliga ytor och högt i tak. tack vare de stora fönster-
partierna blir utsikten över dalgången en vacker fond i 
 vardagen som förändras i takt med årstiderna. köket är 
centralt placerat i huset, den generösa köksön blir en 
 naturlig punkt att umgås kring innan alla springer iväg till 
sitt. tvättstugan återfinns rakt innanför entrén. Praktiskt. 
På övre plan ligger också husets största sovrum, i svalt 
 norrläge och åtskilt från hemmets sociala delar. en trappa 
ner hittar vi  barnens egen våning med två sovrum och ett 
rymligt allrum för bus, kompis häng, kuddkrig och pyjamas-
partyn. egen dusch och toalett underlättar för snabba 
 morgonrutiner.

Villa Bjørk har en spännande trädgårdslösning i två våningar. 
Från allrummet på entréplan breder sig en terrass lika stor 
som kök och vardagsrum ut sig, en oas med perfekt solläge 
och fri utsikt. en trappa leder ner till trädgården på nedre plan, 
där studsmattan  eller den lilla köksträdgården hittar sin plats. 

Övre plan erbjuder stora sociala 
ytor, som går ut i en lika stor ter-
rass. På nedre plan finns  barnens 
egen våning. 
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i Villa eik är det lätt att vara flexibel och få plats med det 
mesta. entréplan är ovanligt väl tilltaget, med möjlighet 
till gott om förvaring genom ett stort förråd i anslutning 
till hallen. Perfekt för golfutrustningen, barnvagnen och 
 skidorna. På entréplan kan barnen få sin egen del av huset. 
två sovrum, allrum och plats för musikstudio, hobbyrum, 
soffhörna eller bio. ljudnivån stannar nere och det förblir 
rofyllt på övre plan. eller väljer du att göra det här till ett 
gym med spa och bastu? Vardagslyx.

Övre plan vetter mot utsikten och har en exceptionell 
takhöjd på dryga tre meter vid högsta punkt. köket ligger 
i vinkel och badar i ljus tack vare de långsmala fönstren 
 mellan köksbänk och skåp. den öppna lösningen mellan 
kök och vardagsrum tar tillvara på ljuset och takhöjden, ett 
härligt allrum som gjort för middagsbjudningar med släkt 
och vänner. Här ligger även master bedroom samt ytter-
ligare ett sovrum – eller kontorshörna, walk in closet och 
skafferi. Välj den planlösning som passar dig! den stora 
terrassen blir som en förlängning av kök och vardagsrum. 
Här finns gott om utrymme att umgås, högt och fritt med 
en magisk utsikt över dalgången. 

en rymlig villa med entré på  
nedre plan och terrassen en 
trappa upp. 

Villa Eik 170 kvm
     exceptionell
takhöjd
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Med sina tre våningar blir Villa 
ask det största huset. den extra 
terrassen bjuder på områdets 
bästa utsikt.

Villa Ask 201 kvm
   penthouse 
 med utsikt

Paxa en av de tio villorna med penthouse! Villa ask är med 
sina tre våningar, två terrasser och tegelfasad ett ståtligt 
hus där utsikten står i fokus. Planlösningen på entré- och 
mellan plan är likadan som i Villa eik, men med den extra 
 våningen öppnar sig fler möjligheter. ett extra sällskapsrum, 
gästrum, hemmakontor eller master bedroom? ett utsiktsrum 
oavsett, med access till den över 30 kvm stora terrassen. 
Här, från en av Hills högsta punkter, är utblickarna över 
 takåsar, golfbana och den nya parken som allra bäst.

liksom i Villa eik välkomnar entréplanet med en rymlig hall 
och stort allrum följt av två ljusa sovrum och påverkbara 
ytor för tvätt- och badrum. kanske vill du skapa gym och 
bastu här? en trappa upp ligger kök och vardagsrum i öppet 
samband. stora fönster, stilrena materialval och den centralt 
placerade köksön gör detta till en trivsam mittpunkt i det 
rymliga hemmet. Härifrån når du husets största terrass, i 
härligt sydvästläge med plats för både soft loungedel och 
stor matgrupp. kanske även ett utekök? Helglasade räcken 
ser till att utsikten alltid är i blickfånget.   
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Parkering
Varje hus har en egen uppfart med plats för tre bilar, 
 varav en i carport. Gästparkering finns på en gemen- 
sam parkeringsyta centralt i området. 

Förråd
i Villa Bjørk byggs förrådet ihop med carporten. Förrådet 
i Villa eik och ask är placerat på baksidan av huset.

Terrass
alla hus har en eller två terrasser, de flesta med  
sydvästligt läge. Här kan dagar och kvällar spenderas 
med nära och kära till den vidsträckta utsikten över  
Hills golfbana.

Källsortering
Hushållets källsortering sker i två flerfackskärl. i Villa 
Bjørk är kärlen placerade vid vägen, medan de i Villa eik 
och ask är placerade under trappan till terrassen. de 
hus som ligger mot gata där renhållningsfordon inte kan 
stanna, slängs och sorteras soporna i den gemensamma 
miljöbyggnaden. 

Värme och ventilation
Husen värms upp genom en frånluftsvärmepump.  
Värmen distribueras som vattenburen golvvärme i 
entréplan på Villa eik och ask och i nedre plan på Villa 
Bjørk. Övriga plan värms upp med radiatorer/konvektorer.

Telefoni och bredband
Öppen fiber från telia kommer att installeras i varje hus.

Driftkostnader
Förutom kostnad för drift såsom uppvärmning, hus-
hållsel, nätavgift, vatten och avlopp samt sophantering 
tillkommer en samfällighetsavgift. 

Drift och skötsel
Hushållet ansvarar för all drift och skötsel inom den 
egna fastigheten. en samfällighet ansvarar för skötseln 
av gator och lekplatser inom området.

Mer fakta om 
 vardagen i 
Hills Villastad
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Betongplatta på mark.

trä.

träväggar med stående panel och/eller  
fibercementskivor. Vissa hus kommer ha  
fasadbeklädnad av tegel eller cederträ.

Gipsskiva, regelverk.

Pulpettak med grafitgrå takpapp, samt 
sedumtak på carport/förråd i Villa Bjørk.

trä/aluminium, utvändigt mellangrå kulör 
och invändigt vitmålade.

trä med klarglas, färg mellangrå. Förråds-
dörr i trä, målas i kulör lika fasad där den 
monteras.

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

Frånluftsvärmepump med återvinning av 
frånluften.

elcentral med automatsäkring och jord-
felsbrytare.

kund avtalar med valfri tjänsteleverantör.

entrégång i betongmarksten. Uppfart 
samt yta i carport asfalteras. Häck plant-
eras utmed gata. trädgård upplåts i form 
av färdigt gräs med huset.

Veckobrevlåda placerad vid infarten.

Hushållets källsortering sker i två fler-
fackskärl. i Villa Bjørk är kärlen placerade 
vid vägen, medan de i Villa eik och ask  
är placerade under trappan till terrassen. 
de hus som ligger mot gata där renhåll-
ningsfordon inte kan stanna, slängs och 
sorteras soporna i den gemensamma  
miljöbyggnaden.

Husen värms upp genom en frånlufts-
värmepump. Värmen distribueras som 
vattenburen golvvärme i nedervåningen 
och i radiatorer/ konvektorer i ovan-
våningen och tredje våningen i Villa ask.

tre platser vid huset, varav en i carport.

Grundläggning 

Bärande stomme

Fasad/yttervägg
 

Innerväggar ej 
bärande
 
Yttertak

 
Fönster/
fönsterdörr

Ytterdörr

Plåtarbeten

Ventilation

 
Elinstallation

TV/Tele/Data

Mark

Brevlåda 

Soptunnor

Värmesystem

Parkering

AllMänT huSEn

ByGGnads- 
BeskriVninG   

3-stavs ekparkett.

Vita, fabrikslackerade.

Vita, släta, målade.

Vita, målade.

Vita, släta.

Vita, fabrikslackerade.

Vita, fabrikslackerade.

kalksten.

Vita, släta luckor alternativt skjutdörrs-
garderober enligt planlösning.

Vita, släta luckor. Vit takanslutning i Villa Bjørk.

Bänkskiva av laminat.

energieffektiva vitvaror i vitt, typ siemens. 
separat kyl och frys, induktionshäll, inbygg-
nadsugn och mikrovågsugn i högskåp samt 
integrerad diskmaskin. 

silver, utdragbar.

Vitt kakel i Villa Bjørk. Fönster i Villa eik  
och ask.

svart klinker.

Vitt kakel.

Golvstående WC-stol i nedervåning och vägg-
hängd WC-stol på ovanvåning. kommod med 
handfat och inkaklad spegel.

duschskärm i klarglas på över- och  
undervåning.

trätrappa, vit med plansteg i ek  och  
ekhandledare. Vägg runt trappa: tät,  
vitmålad höjd 110 cm.

energieffektiv vit tvättmaskin och tork-
tumlare, typ siemens.

Golv

Socklar

Väggar

Innertak

Innerdörrar

Dörrfoder och 
listverk

Smygar vid 
fönster

Fönsterbänkar

Garderober

KÖK

Snickerier

Bänkskiva/
diskbänk

Vitvaror

Spisfläkt

Stänkskydd

BADRuM/
DuSCh

Golv

Vägg

Porslin

Duschplats

ÖVRIGT

Trappa

Vitvaror tvätt

AllMänT InTERIÖRT

Reservationer
Samtliga bilder i säljmaterialet är illustrationer som kan 
 avvika från grundstandard och/eller inspirationsbilder från 
andra projekt. Detta innebär att avvikelser kan förekomma 
mellan bilderna och färdig bostad. I byggnads-, rums- 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.



22 23

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.

Ett klokt val
att köpa nyproduktion ger dig som köpare många för- 
delar. ett fast pris med en förutsägbar boendekostnad 
utan behov av ombyggnation och renoveringar, som 
kan anstränga både ekonomin samt förhållandet.  
du får även ett hus som är uppfört enligt de senaste 
byggreglerna där krav på byggnadsteknik, ingående 
byggnadsdelar och energibesparing ger dig en sund  
inomhusmiljö. samtidigt ger den en mindre påverkan 
på den yttre miljön. nybyggda bostäder är dessutom  
befriat från fastighetsskatt fr.o.m. året efter att det  
färdigställs och 15 år framåt. Helt enkelt ett klokt val!

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 
mäklaren för en personlig boendekostnadskalkyl.

Finansiering
när du har bestämt dig och det är dags att se över finan-
sieringen, har vi goda bankkontakter. den bank som vi 
samarbetar med i projektet är väl insatt i byggnads-
kreditiv och lyftplaner 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 allt är nytt 
och fräscht. Dessutom kan du vara med och påverka – så 
att du får just det drömboende du önskar.

Så häR GåR ETT KÖP TIll:

1. Bokningsavtal 
när du bestämt dig för en bostad, träffar du fastig-
hetsmäklaren och skriver ett bokningsavtal. innan 
bokningsavtalet skrivs skall du ha finansieringen klar 
i form av lånelöfte för byggnadskreditiv el. dyl. en 
bokningsavgift på 25 000 kr betalas i samband med 
kontraktsskrivningen och huset blir bokat för din 
räkning. skulle du ändra dig får du tillbaka boknings-
avgiften minus en administrativ avgift (5 000 kr).

2. Kontrakt och handpenning
nästa steg är att skriva avtal för ditt nya hus.  det är upp-
delat i ett köpekontrakt för tomten och entreprenad- 
kontrakt för huset. du betalar en handpenning på 
250 000 kr (minus de 25 000 du redan erlagt i 
 boknings avgift). 

3. Byggstartsbeslut
Vi kommer löpande hålla dig uppdaterad om vad som 
händer i projektet och meddela dig när byggstarts-
beslut är fattat och byggnationen därmed kan påbörjas. 

4. Tillträde av tomten
du tillträder tomten ca två år innan du flyttar in i 
ditt nya hus. Vid tillträdet får du ett köpebrev som 
bevisar att du är ägare till tomten. detta skrivs in i 
lantmäteriets register när du eller din bank ansöker 
om lagfart. 

5. Byggnadskreditiv
när ditt hus byggs lägger din bank upp ett tillfälligt 
lån som betalas ut enligt en fastställd lyftplan efter 
hand som bygget framskrider.

6. Dina inredningsval  
du kan själv påverka material och färger för att för-
verkliga just din bostadsdröm. du kan både göra 
kostnadsfria val och tillval enligt en prislista, som 
tillägg till din beställning av huset. Vid tillvalskost-
nader över 10 000 kr faktureras 25 procent på det 
totala beloppet som en handpenning.

7. Besiktning
en opartisk besiktningsman går igenom bostaden och  
kontrollerar att arbetet är utfört enligt entre- 
prenadkontrakt, gällande byggregler och på ett fack- 
mannamässigt sätt. Besiktningsmannen ser också 
över att alla kontroller är gjorda och att alla dina  
inredningsval är på plats. du inbjuds självklart att 
vara med på besiktningen. 

8. Slutfinansiering 
när byggnationen är klar skall du genom banken 
avsluta byggnadskreditivet och ersätta det med ett 
vanligt bolån. 

9. när du flyttar in 
när du visat upp kvitto på slutbetalning får du dina
nycklar. Vi går noggrant igenom din nya bostad. då
överlämnas också alla dokument om bostaden till 
dig i en praktisk Bopärm. 

10. utvärdering 
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 person- 
liga feedback till oss.
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Trygghet 
 och garantier

att köpa en bostad är ett stort och viktigt beslut. det  
är en investering på lång sikt som skall ge livskvalité  
och god nattsömn. För att du ska känna dig trygg  
vid såväl köpet – som 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. 

Färdigställandeskydd
För att du skall vara helt trygg att byggnationen  
färdigställs finns en försäkring eller bankgaranti som 
täcker ifall något skulle hända med entreprenören.  
Färdigställandeskydd är lagstadgat.

Dolda fel
entreprenören är ansvarig för dolda fel i 10 år från  
godkänd slutbesiktning.

Försäkring under byggtiden
skulle något inträffa under byggtiden har entreprenören 
en ansvarsförsäkring mot exempelvis brand eller skada 
mot tredje man.

Garantier
efter godkänd slutbesiktning inleds en femårig garanti-
tid. den är till för att upptäcka fel och brister som inte  
gick att se vid slutbesiktningen. när du köper nypro- 
duktion får du som köpare dessutom en 10-årig  
byggfelsförsäkring.

Opartisk besiktningsman
innan du flyttar in kommer en opartisk besiktningsman
se till att din bostad uppfyller gällande myndighetskrav 
och att arbetet är utfört enligt de branschnormer som 
finns. du kommer att bli kallad till att delta vid besikt-
ningen, så att du kan ställa frågor och ge dina synpunkter.

BRA ATT VETA näR Du KÖPER nYPRODuKTIOn

Byggherre – den som för egen räkning låter uppföra byggnads- 
eller markarbeten. när byggnationen sker som i detta projekt är  
det du som köpare som är byggherre.

Byggnadskreditiv – när ett hus byggs lägger din bank upp ett 
tillfälligt lån som betalas ut enligt en fastställd tidsplan efter 
hand som bygget framskrider. när huset är klart omplaceras 
byggnadskreditivet till ett vanligt bolån.

Detaljplan och bygglov – den plan som kommunen upprättar 
och som reglerar hur mark får användas kallas detaljplan. 
den reglerar hur mark får användas, vilka ytor som får be-
byggas och hur stora byggnaderna får vara. Bygglov ska i 
princip alltid grunda sig på gällande detaljplan. Vi ansöker om 
och bekostar bygglov för ditt nya hus.
 
Fastighet  – en fastighet är det vi i dagligt tal kallar mark. till 
fastigheten hör också den eventuella byggnad som befinner 
sig på fastigheten. 

Fastighetsavgift/fastighetsskatt – Fastighetsskatt utgår med 1 % 
av taxeringsvärdet för en obebyggd fastighet eller fastighet 
med byggnad under uppförande. ett nybyggt bostadshus är 
befriat från fastighetsskatt/fastighetsavgift i 15 år från och med 
året efter det att huset färdigställts. kommunal fastighets- 
avgift är sedan ett tak på ”fastighetsskatten”. För mer infor-
mation se skatteverket.se

lagfart – lagfartsbevis talar om vem som är ägare av en fast-
ighet. denna registreras av lantmäteriet. lagfartskostnaden  
som du som köpare betalar är på 1,5 % av tomtens köpe- 
skilling. lagfartskostnaden blir därför lägre än om du köpt 
ett färdigt hus.

Pantbrev – Om du behöver belåna din fastighet för köpet vill 
banken ha s.k. säkerhet i fastigheten. För att kunna pant- 
sätta fastigheten tas pantbrev ut. kostnaden för nya pant-
brev är 2 % av det uttagna beloppet.

Samfällighetsförening och gemensamhetsanläggning – anlägg-
ningar som flera fastigheter har gemensamt som exempelvis  
avlopp, vattenledningar, el eller uppvärmningsanordningar 
brukar läggas i en gemensamhetsanläggning. För att sköta 
gemensamhetsanläggningen bildas ofta en samfällighets- 
förening. denna kan också sköta eventuell gemensam mark. 
din fastighet är medlem i samfällighetsföreningen. Både 
samfällighetsföreningar och gemensamhetsanläggningar  
registreras hos lantmäteriet.

Servitut – Om du eller din granne behöver tillgång till varandras  
fastighet, exempelvis för att dra en ledning över ena fastig-
heten fram till grannfastigheten, kan denna rättighet säkras 
genom servitut.

Besiktning – en oberoende besiktningsman besiktigar det 
färdigställda huset och går igenom entreprenaden. Vid slut-
besiktning deltar du som köpare.

Situationsplan – en karta som visar hur olika tomter ligger i 
förhållande till varandra och som redovisar byggnadernas 
storlek och placering.
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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.

Hills Villastad utvecklas genom ett samarbete mellan 
Veidekke Bostad & Hills Fastighets aB. Med  Veidekkes 
erfarenhet som bostadsutvecklare och Hills kännedom 
om platsen, är vi övertygade om att vi tillsammans kan 
skapa ett bostadsområde utöver det vanliga.

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 möjlig-
het 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 funk-
tionell 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



tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar  •  veidekkebostad.se

Veidekke kundcenter: kundcenter.vast@veidekke.se  031-50 56 00
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Hills Villastad Utsikten
info om bostäderna: veidekkebostad.se/hills
info om projektet: hillsvillastad.se
Mäklare: Bjurfors  
Marcus Cyrillus, 031-733 20 29
marcus.cyrillus@bjurfors.se
Magnus Hägg, 031-733 20 26
magnus.hagg@bjurfors.se

 Tillsammans 
     förverkligar vi 

         bostadsdrömmar


