
Drömmen om 
  sjö och skog med 
smart avstånd till stan

ÖJERSJÖ GLÄNTA
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Jogging eller 
promenad 
äldre par.

Det nya bostadsområdet Hossaberget 
uppmuntrar till en grön, skön och aktiv 
livsstil. Och samtidigt är det enkelt att 
ta del av Göteborgs stora utbud.

I populära Öjersjö bor du med motionsspår och blåbärs-
skog inpå knuten, underbara badsjöar, möjlighet till fiske,  
skridskoåkning, mountainbike och golf. Allt detta är  
paketerat på bekvämt avstånd till all tänkbar service, bl.a. 
Allum med stor mataffär och massor av butiker. Med buss 
eller bil tar du dig snabbt till Korsvägen och vidare till 
Göteborgs shopping, kulturliv och restauranger. Dessutom 
ligger Landvetter flygplats endast dryga 10 minuter bort, 
när du ska ut på större äventyr. 

Med det nya bostadsområdet Hossaberget skapar vi 
fler möjligheter att bo och trivas i Öjersjö. Den blandade 
 bebyggelsen är omgivet av bergshällar, stenblock, 
 grönska och skogspartier. I omgivningarna finns både 
små och stora sjöar, och det går lätt att ta sig fram till 
fots eller cykel.

Öjersjö är som gjort för dig som prioriterar en aktiv livsstil 
nära naturen, och som samtidigt vill ha Göteborg med sitt 
stora utbud på smart och smidigt avstånd. 

Intill naturen nära  
  kommunikationer
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Sol på balkongen 
    och skogen runt knuten 

Stora balkonger eller uteplatser och bänkar i grönskan  
gör det lätt att trivas och njuta varje dag.

Det nya bostadsområdet Hossaberget växer fram i harmoni med 
naturen och befintliga kringliggande bostäder i Öjersjö. Totalt ska 
det byggas 240 nya bostäder i olika typer och upplåtelseformer; 
lägenheter, radhus, parhus och villor. 

Öjersjö Glänta, vår första etapp i området, består av totalt 44 
moderna lägenheter i fyra huskroppar vända i skönt syd- och 
västläge. Fasaderna i trä, småskaligheten och de jordnära färgerna 
ihop med falurött bildar finstämda kvarter. Utanför din ljusa och 
välplanerade lägenhet finns flera gröna platser och bänkar att slå 
sig ner på. Här skapar vi en trygg, lugn miljö på fotgängarens 
villkor. Från din lugna gata tar du dig smidigt vidare till Öjersjös 
utbud och det aktiva föreningslivet. 

Busshållplatsen ligger endast några minuter bort, snabbt och 
bekvämt når du det du behöver. Om du hellre stannar hemma blir 
din egen soliga balkong eller uteplats en privat oas för middagar, 
krukodling och kaffestunder som förgyller vardagen.
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Väl tilltagna  
balkonger. 

Trapphus  
med mycket 
ljusinsläpp.

Uteplatserna blir privata  
med täckta plank.

Vackra träfasader i 
 harmonisk färgskala

Fin detalj med sedum 
 på förrådstaken.

Flera gröna  
platser i området.

Gott om plats  
för din cykel. 

Bilden är en illustration. Avvikelser i slutligt utförande kan förekomma.
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Mountainbikebild, ta den från 
 Veidekkes hemsida, eller så skissar 
vi Emilys pojkvän med Jakob eller 
Joakim.

Kåsjönbild grill eller hopptorn.

Jogging
Närbild grill

Njut av en ledig eftermiddag,  
eller en fin kväll, vid Kåsjön.

Cykla, grilla, bada eller ta en skön 
promenad i skogen. Här finns alltid 
något att hitta på.

När utflykt blir en del
   av vardagen

Kåsjön blir lätt en samlingspunkt. Inte så konstigt – för det  
är här du tar morgondoppet, kvällsjoggen, en picknick efter 
jobbet, grillar med vännerna, busar med barnen, tar en 
 promenad med hunden eller luftar lungorna i skogen alldeles 
intill.  Oavsett ålder. Spring, cykla, gå eller ta bussen eller 
bilen hit. Blunda och njut.

Livet kring sjön ger ett stort mervärde till ditt nya boende. 
Precis som de andra badsjöarna i närheten, Bertilssons 
stuga, de fina cykelvägarna, motionsspåren kring Delsjön, 
Råda Säteri, Gunnebo Slott, golfklubben och slingorna för 
mountainbike. Naturen blir en del av din vardag och det är 
lätt att ta tillvara på stunden. En utflykt är aldrig långt borta. 
Här lever du en skön och grön tillvaro i ett boende som gör 
det enkelt för dig som värdesätter en aktiv livsstil. 
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Ljus och fina utblickar är 
genomgående för samtliga 
lägenheter. Några har dess-
utom dubbla balkonger. 

Moderna lägenheter    
        med villakänsla

Med lägenheter i många varierande storlekar och former 
har Öjersjö Glänta något som passar de flesta drömmar 
och faser i livet. Gemensamt för samtliga 44 lägenheter 
är funktionella och genomtänkta planlösningar med flö-
dande ljus. Exempelvis har alla treor och fyror gavelläge 
med fina utblickar i tre väderstreck. Dessutom kan du i 
flera lägenhetstyper byta ut matplatsen mot en köksö 
eller ta bort ett sovrum för att få större sociala ytor. Välj 
det som passar dig bäst. Husen rymmer även flera fina 
tvåor som vi tror kommer att bli omåttligt populära.

Det finns många fördelar med att flytta in i något helt 
 nybyggt. Som att sätta din personliga prägel på ditt 
boende till exempel. Välja färg på väggar och kakel och 
vara den som först hänger in i garderoben och 
 bestämmer var soffan ska stå. Våra höga kvalitetskrav 
känner du av i vilket rum du än befinner dig i.  Vardagliga 
bekvämligheter som inbyggnadsugn, mikro, induktions-
häll, dämpade kökslådor, diskmaskin och tvättmaskin är 
självklart standard. Det enda svåra med nybyggt kan vara 
att hantera all tid du får över då du inte behöver tänka på 
 trädgårdsskötsel och underhåll.

På gården ligger sop hantering och förrådshus, prydda 
med vackert grönskande sedumtak. Cykeln ställer du i 
 cykelstället utanför entrén eller rullar in i förrådet precis 
bredvid. Du behöver aldrig snurra runt och jaga parkering 
– till varje lägenhet finns en plats att hyra strax intill husen. 
Ett smidigt boende helt enkelt. Att lägen heterna dess-
utom är Svanenmärkta bidrar till en bättre miljö och ger 
samtidigt dig lägre  energikostnader och pengar över till 
annat. Här är du  miljösmart bara genom att bo.

Bilden är en illustration. Avvikelser i slutligt utförande kan förekomma.
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Öjersjö Glänta ligger på ett fantastiskt 
läge, säger Emmie Tabrizi Carlsson på 
Fredblad Arkitekter som har ritat husen.

Ljus och rymd    
  med fina utblickar 

 
"I Öjersjö Glänta har vi jobbat med flerbostadshus i en nätt och 
gemytlig skala. Husen ligger i grupper om två och två där vi har 
skapat en klassisk huskropp med träfasad och sadeltak i rött 
tegel. Småskaligheten blir en röd tråd i området och en fin  
övergång till kommande villor, radhus och parhus. Utifrån tomt, 
natur och väderstreck har vi velat rita något spännande där  
husens placering i mötet med naturmarken och det variations-
rika gaturummet är en stor fördel.

Eftersom det är få lägenheter per våningsplan har vi lyckats 
skapa väldigt ljusa lägenheter där flertalet ligger i gavelläge och 
är genomgående från gata till gård. Fasaden mot gatan har ett 
lite stramare uttryck med sparsammare fönstersättning. Gårds-
sidan är mer öppen med större fönster och stora balkonger  
och uteplatser, där de boende har möjlighet att skapa sin egen 
privata sfär.
 
I många lägenheter har vi placerat det kombinerade köket och  
vardagsrummet i gavelläge vilket gör att man får utblickar åt tre 
väderstreck. Ett stort värde för de boende. Vi har fokuserat på 
att få in många praktiska boendekvaliteter för pengarna utan att 
ge vika på känslan av rymd, ljus och flexibilitet – till exempel har 
flera lägenhetstyper både klädkammare och gäst-wc. Takvåning-
arna har takkupor och takfönster samt en generös takhöjd på 
2,8 meter, vilket gör att de känns ännu rymligare. Dessutom har 
flera av dem dubbla balkonger.
 
Jag tror att de boende kommer tycka att de får mycket boende-
kvalitet i Öjersjö Glänta. Ljusa och funktionella lägenheter i en 
småskalig och variationsrik miljö. Att de kan känna en sorts villa-
känsla fast de bor i lägenhet."

Emmie Tabrizi Carlsson, Fredblad Arkitekter

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

Öjersjö Glänta består av fyra huskroppar.
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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 i anslutning till husen, 
totalt 44 st. 

Cykelparkering
Plats för cyklar i utomhusställ. 

Förråd
Till varje lägenhet hör ett förråd i separat byggnad på 
gården. I föreningen finns även barnvagnsförråd/
rullstolsförråd.

Källsortering
På gården finns ett miljöhus med flera fraktioner för  
ditt dagliga avfall.

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

Driftskostnader
Kostnaden för uppvärmning av lägenheten ingår i 
månads  avgiften. Lägenheterna har individuell mätning 
av varmvatten, miljövänligt och smart! Kostnaden för 
din varmvattenförbrukning debiteras separat per kvartal. 
Varje lägenhet tecknar eget elavtal för hushållsel. 

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

Mer fakta om   
     vardagen i   
Öjersjö Glänta
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BYGGNADS- 
BESKRIVNING   

LÄGENHETS-
BESKRIVNING

ALLMÄNT FASTIGHETEN 

Grundläggning Betongplatta på stödpålar till berg.

Yttervägg Utfackningsvägg.

Yttertak  Betongpannor. 

Fasad  Målad träfasad.

Våningsbjälklag Betong.

Fönster/
fönsterdörrar Trä/aluminium.

Balkong  Betong med räcke i perforerad  
aluminiumplåt.

Värmesystem Bergvärme, vattenburna radiatorer.

Ventilation FTX (från- och tilluftsventilation med 
 värmeåtervinning).

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Postbox Finns i entrén till varje trapphus.

Lägenhetsförråd  Förråd på gården med nätväggar  
hylla och klädstång.

Hiss Samtliga lägenheter nås via hiss.

Tomtmark  Gemensam vistelseyta, lägenheter  
i markplan har uteplats med häck  
och/eller plank.

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  Målad gips.

Fönsterbänkar Natursten.

Garderober  Vita släta luckor.

Skjutdörrs- 
garderober  Vita skjutdörrar, hylla och klädstång.

KÖK

Snickerier   Vita, släta luckor med vit takanslutning. 
Dämpade kökslådor med fullutdrag.
(Takanslutning gäller ej lägenheter plan 4).

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 eller högskåp, induktions-
häll, disk maskin och mikrovågsugn.

Spisfläkt  Vit inbyggd kökskåpa.

Stänkskydd   Vitt kakel.

WC/DUSCH & GÄST-WC

Golv  Grått klinker.

Vägg   Vitt kakel.

Porslin   WC och kommod med två utdragslådor  
i WC/Dusch. WC och handfat i gäst-WC  
och extra WC/Dusch.

Spegel   Spegelskåp med integrerad belysning  
ovan tvättställ i WC/Dusch. Spegel med 
belysning i gäst-WC samt i extra  
WC/Dusch i lägenheter plan 4.

Duschplats  Duschvägg i klarglas.

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

ÖVRIGT

Klädkammare  Hylla och klädstång.

Reservationer
Samtliga exteriöra samt vissa interiöra bilder i säljmaterialet 
är illustrationer. Övriga interiöra bilder 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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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 fas-
tighetsmäklaren och skriver ett förhandsavtal. 
Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och 
bostadsrättsföreningen. I samband med avtalsteck-
nandet 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 för-
beredande information inför tillträdet.

5. 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).

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 
fastighetens allmänna utrymmen. Alla dokument om 
bostaden och bostadsrättsföreningen får du samlat i 
en bopärm.

8. Trygg efter inflyttningen
När du flyttat in kan du känna dig trygg med att vi tar 
hand om dig oavsett vilken fundering du har om din 
bostad. Vår serviceorganisation nås enkelt på tele- 
fon eller mail.

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.

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.
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ÖJERSJÖ GLÄNTA
Info:  www.veidekkebostad.se/ojersjoglanta
Mäklare: Länsforsäkringar Fastighetsförmedling 
Lena Gustafsson, 031-702 15 02 eller 0727-44 15 02 
lena.gustafsson@lansforsakringar.se
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