SJÖDALSTERRASSEN 2

Drömmen om en
oas nära centrum

Uppe på takterrassens lounge
njuter du tillsammans med
familj och vänner.
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En oas du
drömt om
FULLERSTA

Äntligen, det här har varit värt att vänta på. Drömmen
om en oas nära centrum förverkligas i Sjödalsterrassen.
I helt nya stadskvarter bygger vi nya Svanenmärkta
bostadsrättslägenheter om 1-5 rok. Vår ambition är att
skapa en plats där energi och lugn går hand i hand. En
plats där det är lätt att leva, umgås och må bra med
familj och vänner.

Fullersta
Gård

Idrottshall

Ett boende i Sjödalsterrassen ger dig livskvalitet. Alla
lägenheter får en uteplats eller balkong. Här finns garage
för både cyklar och bilar.
Systembolaget

Uppe på taket skapar vi en riktigt härlig oas i form av en
takterrass där det finns utekök med grill, matplatser och
sittgrupper. På innergården har fokus lagts på lek för de
allra minsta, men också avkoppling för vuxna.

Mataffär

Gym
Apotek

Det är den lugna och sköna tillvaron som välkomnas i
Sjödalen i Huddinge. Det nya stadskvarteret kommer att
blandas med lokaler, grönska och bjuda in till en aktiv
fritid för en modern livsstil. Nu inleds omvandlingsarbetet
av Storängens industriområde där kvarteret Brandstegen
och Sjödalsterrassen ligger.

Huddinge
Centrum
Sjukhus
Närakut

Sjödalsgymnasiet

Varmt välkommen hem!

SOLGÅRD

Förskola
Skidspår
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Nära shopping,
kommunikationer
och livskvalitet
Som boende i Sjödalsterrassen har du nära till allt. Goda
kommunikationer, skola, dagis, shopping, kultur, natur,
nöjen, smakupplevelser och en aktiv fritid. Bussen
stannar utanför porten och på promenadavstånd ligger
Huddinge Centrum och Huddinge station. Med buss
eller pendeltåg går det smidigt och snabbt att ta sig dit
du vill.
I Huddinge Centrum handlar du i en levande torgmiljö
med öppna gator och välkomnande torg. Här finns butiker
som är fyllda med allt du behöver - livs, mode, teknik,
böcker och mycket mer. Centrumet består både av
väletablerade kedjor och många små lokala handlare.
Men Huddinge Centrum är mer än än bara shopping.
Det är en mötesplats för alla Huddingebor och som
besökare erbjuds du ett brett utbud av nöje, service,
mat och kultur. Årligen genomförs flera temadagar med
spännande tävlingar för barnen och attraktiva erbjudanden
för vuxna. Bondens egen marknad är ett exempel på
ett uppskattat evenemang.
Just nu genomgår Huddinge Centrum en stor upprustnings- och moderniseringsperiod. Resultatet blir en
upprustad stadskärna där den unika torgmiljön bevaras,
samtidigt som ny modern arkitektur tillkommer.
I området finns gott om förskolor och skolor som nås
på nolltid, eller några minuter via trevliga cykelvägar och
promenadstråk.
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Aktivt liv
året om
För dig som värdesätter en aktiv fritid finns det mycket
att välja mellan. I närområdet finns flera gym som har
ett stort utbud av gruppträning med bland annat jympa,
yoga, spinning, gym och barnpassning.
I närheten ligger också Rådsparken med café, lekpark,
4H-gård, skatepark, utegym och andra aktiviteter för
både stora och små. Österut breder sjön Trehörningen
ut sig - där kan du plocka svamp, fågelskåda, bada eller
ha en skön picknick i det gröna. Här finns även trevliga
spår för en joggingtur och Sörmlandsleden som passerar
sjön. Trehörningen är en del av Paradisets naturreservat
som är Huddinge kommuns största sammanhängande
skogsområde.
Även vintertid finns gott om utomhusaktiviteter. Gillar
du längdskidåkning finns b.la. Sörskogens el-ljusspår
och gillar du utförsåkning tar du buss 714 till Flottsbro
skidanläggning.
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Omsorg om
detaljerna och
riktigt kvadratsmart
”Visionen för Sjödalsterrassen har utformats i ett nära
samarbete mellan Veidekke Bostad och ÅWL Arkitekter”,
berättar Cecilia Sahlström som är projektutvecklare på
Veidekke Bostad. ”Vårt kundlöfte är att skapa en oas i
den nya stadsdelen Sjödalen, som nu växer fram intill
Huddinge Centrum.”

”Gemensamt för lägenheterna är att de har stora glaspartier mot kök och vardagsrum. De större lägenheterna
har en kärna bestående av badrum, förvaring bakom
skjutdörrar och köksbänk. Kärnan ger boendekvaliteter
som rundgång, utblickar och en tydlig axialitet” säger
Anna Månsson.

Cecilia Sahlström och arkitekten Anna Månsson från
ÅWL Arkitekter har varit de mest tongivande personerna
i skapandet av Sjödalsterrassen. ”Vi vill skapa ett trevligt
stadskvarter med promenadvänliga stråk som knyts
samman med befintliga byggnader vid centrum och
Sjödalsparken. Det nya kvarteret får en trevlig stadskala
med fem till sex våningar, vilket harmonierar med de
befintliga husen i området”, säger Anna Månsson.

”Genom dialog med våra intressenter har vi förstått
vikten av dubbla badrum i de större lägenheterna”,
säger Cecilia Sahlström. ”De små lägenheterna har
fått extra omsorg då det på liten yta ska finnas en umgängesdel och en privat sovdel. Det ska också kännas
rymligt och luftigt. På Veidekke Bostad har vi i flera projekt utvecklat välplanerade och yteffektiva lägenheter
och den samlade erfarenheten har vi tagit med oss in i
Sjödalsterrasen som nu får ettor som är kvadratsmarta
på riktigt.”

”Vi har valt en livfull men elegant färgskala till fasaderna
och adderat spännande inslag av form och stora symboler. Det ska kännas som solsken året om när man ser
det nya kvarteret. Stor vikt har lagts på balkonger och
fönsterpartier. Balkongen nås från antingen kök eller
vardagsrum, och vi har utgått ifrån solen när det gäller
balkongernas placering.”

”Gården är skapad för samvaro och mycket lek. Kronan
på verket, och något som verkligen är unikt i Huddinge,
är takterrassen. Likt en oas blir terrassen en plats där
man kan andas ut och koppla av och där man får tid för
sig själv och för sina nära och kära”, säger Anna Månsson.

I Sjödalsterrassen har hänsyn till alla detaljer som
underlättar vardagen för de boende funnits med i
projekteringen. Här finns garage för både cyklar och
bilar. Rymliga cykelförråd är smart placerade mot gatan.
Lägenheterna har utformats utifrån olika målgruppers
behov och planerats för att ha bra möblerbara rum med
fina samband.

Cecilia Sahlström, Veidekke t.v.
och Anna Månsson, ÅWL t.h.
Lägenheterna är ritade av Anna
Månsson från ÅWL Arkitekter.
Precis som Veidekke vill ÅWL
bidra till en bättre värld och ökad
livskvalitet genom att skapa god
arkitektur, skönhet och välutformade miljöer.
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En magisk oas
på takterrassen
Den inbjudande takterrassen skapar en riktigt härlig
oas. Här finns ett utekök med grill, där du lagar till
måltiden under bar himmel. Här finns matplatser och
sittgrupper för trevligt umgänge med grannar och nära
och kära.
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Lekfullt på
gården och
i parkerna
Innergården är en mötesplats för stora som små. Här
leker barnen och vuxna kan umgås och koppla av.
Ett stenkast från Sjödalsterrassen ligger Sjödalsparken.
I parken finns en stor grön lekyta för både vuxna och
barn. Ta med hela familjen och spela brännboll, krocket
eller boule. Njut av de konserter eller allsångskvällar
som anordnas under vår, sommar och höst. Fira vårens
intåg på Valborg med karuseller, lotter och försäljning av
korv, kaffe, godis och ballonger. Eller varför inte ta med
picknickkorgen en härlig sommardag och njuta i det
gröna gräset.
I Rådsparken, som ligger ca 1 km hemifrån, kan barn,
unga och vuxna idrotta och motionera utifrån olika alternativ. Det finns klättervägg, skatepool och en näridrottsplats med konstgräs för bland annat innebandy, basket,
handboll och fotboll. Dessutom finns en lekpark, ett
parkhus med ett litet café och en lekhall.
I Rådsparkens stall och hagar finns bl.a. åsnor, getter,
får, kaniner, ankor, höns och katter.

I Sjödalsparken finner du en
inbjudande lekplats och en stor
grön lekyta för både barn och
vuxna.
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Drömhem
att längta till
Drömmer du om att shoppa på förmiddagen direkt följt
av en uppfriskande promenad i vacker natur, för att därefter avsluta dagen med en kopp kaffe på balkongen eller
takterrassen. Eller kanske drömmer du om att, i sällskap
med din livskamrat, ta cykeln till Trehörningen för ett
kvällsdopp. Eller drömmer du om färre måsten och
chansen att få ihop livspusslet. Kanske handlar dessa
färre måsten om din bostad, där tidsödande aktiviteter
som att renovera, skotta snö eller klippa gräs gör att
pusslet inte går ihop. Nu kan dina drömmar bli verklighet för dig, här i Sjödalsterrassen. Här blir hemmet din
borg igen. Ett bekymmersfritt hem utan måsten. Bara
möjligheter till att få njuta, umgås och samla kraft.
I Sjödalsterrassen lägger vi fokus på att skapa riktigt
smarta hem där varje kvadratcentimeter fyller sin
funktion. Med totalt 109 lägenheter i olika former och
storlekar kommer här finnas plats för de flesta drömmar och behov. Diskmaskin, spishäll, inbyggnadsugn,
mikrovågsugn, kombimaskin eller tvättmaskin & torktumlare ingår i alla lägenheter. Byggnad och inredning
håller hög standard och självklart miljörätt kvalitet, helt i
riktning med stadsdelens gröna profil.
Mer detaljerad information om lägenheterna finner du i
bofaktabroschyren.
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Hemtrevligt
och splitternytt
När du står inför en av livets största investeringar
– som dessutom är något du hängivet ska ge dig in i,
med hjärta och engagemang – kan det kännas skönt att
veta att en bostad i Sjödalsterrassen är mer än bara en
lägenhet.
Ett boende här är möjligheten att skriva sin egen historia,
och mer tid att forma den. I Sjödalsterrassen får livet
större plats, med mer utrymme för familjen, barnen,
barnbarnen och vännerna. Här är allt nyproducerat och
lika fräscht som ett blankt, oskrivet papper. Här är det
du som sätter stämningen och trivseln i din lägenhet,
eftersom du är den första som får kalla den hemma.
Förutom den befriande och väldigt speciella känslan,
ingår en rad hemtrevligheter som verkligen är värda att
vänta på och drömma om tills den dagen du får flytta in.
De öppna ytorna som kommer med den funktionella och
väldisponerade planlösningen, är kanske det allra bästa
och mest påtagliga. Resultatet av de smarta materialvalen smyger sig på lite mer sofistikerat; i ljus, ljud och
ventilation. Helkaklade badrum och balkongerna i väst,
syd eller öst, eller uteplatserna in mot gården. Till sist –
vad kan ge mer hemmakänsla än att få öppna upp och
sitta ner i solen med en kopp kaffe?
Längtar du redan?
Välkommen alldeles snart till Sjödalsterrassen.

De mindre lägenheterna i trapphus 1 nås via en entrébalkong
och får därmed dubbla balkonger,
en privat och en entrébalkong
som vetter in mot gården.
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Information om
Brf Sjödalsterrassen 2
SNABBFAKTA
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Adress: Sjödalsvägen, Finslipargränd
och Lackerargränd.
Byggherre: Bostadsrättsföreningen Sjödalsterrassen 2
Totalentreprenör: Veidekke Bostad AB
Arkitekt: ÅWL Arkitekter, Anna Månsson
Antal lägenheter: 109 st
Beräknad inflyttning: Hösten 2018
Säljare: Brf Sjödalsterrassen 2
Mer information: sjodalsterrassen.se

Bilparkering
I garaget, som ligger i husets markplan, kommer det att
finnas 57 st bilplatser som nås med hiss via trapphus 4.
Ett antal platser kommer att förberedas för laddning av
elbil. Fördelningen av platser sker efter lägenhetsstorlek,
där 3-5 rok har förtur (dock max en parkeringsplats per
lägenhet). I mån av plats fördelas platserna därefter via
intresseanmälan och turordning. Intresseanmälan för
bilplats lämnas till mäklaren i samband med avtalsskrivning. Hyresavtalet tecknas separat med bostadsrättsföreningen.

Området
Industriområdet Storängen omvandlas nu till en attraktiv
blandstad som kompletterar centrum, bland annat i
stadskvarteret Brandstegen. Här skapas tre nya bostadskvarter där det tidigare var industrier. En välkommen
utveckling av ett redan populärt stadscentrum.

Lokal
I markplan bedvid trapphus 4 finns en lokal om
ca 80 kvm. Lokalen hyrs ut av bostadsrättsföreningen.

Årsavgift
Som bostadsrättshavare betalar du en årsavgift till föreningen, månadsvis i förskott. I månadsavgiften ingår
bostadsrättens andel av föreningens driftskostnader,
som vatten, uppvärmning, fastighetsel, fastighetsavgift,
underhåll av fastigheten med mera. Avgiften täcker
också föreningens räntekostnader och amorteringar,
samt avsättning till underhållsfond.
Driftskostnader
I Brf Sjödalsterrassen 2 har du möjlighet att påverka
dina driftskostnader. Mätningen av hushållsel och den
energi som går åt för varmvattenuppvärmning sker individuellt för varje bostadsrätt.
Drift och skötsel
Bostadsrättsföreningen ansvarar för drift och skötsel
av gemensamma utrymmen och mark, exempelvis
hissar, trapphus, parkeringsgarage, takterrass och gård.
Kostnaden för detta är inkluderad i årsavgiften.

Gård
Den gemensamma gården är en naturlig samlingspunkt,
med plats för umgänge.
Källsortering
Alla lägenheter är utrustade med källsorteringsmöjligheter under diskbänken. Ett soprum finns vid trapphus 3.
Förråd
Alla lägenheterna har förrådsutrymme. Information
om storlek på förrådet hittar du i bofaktabroschyren.
Badrum
I Brf Sjödalsterrassen 2 har en byggmetod valts för att
korta projektets byggtid. Metoden bygger bland annat på
förtillverkade badrumsmoduler, som byggs i fabrik och
lyfts in i samband med stomresningen. Systemet uppfyller de högsta kraven vad gäller kvalitet och fuktsäkring. Grundstandarden i badrummen är hög, med helkaklade väggar och klinkergolv, vägghängd toalettstol,
spotlights i tak, samt spegelskåp och handfatskommod
med bra förvaringsmöjligheter.

Cykelrum och plats för barnvagn och rullator
Cykelrum finns intill trapphus 2 och 3.
Barnvagns- och rullatorplats finns vid alla entréerna.
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BYGGNADSBESKRIVNING

ALLMÄNT FASTIGHETEN
Grundläggning: Pålning och platta på mark.
Bärande stomme: Prefabricerad betong.
Fasadmaterial: Målad betong.
Yttertak: Papp.
Fönster/fönsterdörrar: Trä med utvändig aluminiumbeklädnad.
Balkong: Betongplatta. Fäst med stag. Pinnräcke i metall.
Uteplats: Trätrall alt. betongmarksten.
Uppvärmning: Fjärrvärme. Vattenburna radiatorer.
Varmvatten: Individuell mätning via undermätare.
Ventilation: Mekanisk till- och frånluft med möjlighet till forcering i kök. Frånluft via ventiler i badrum och kök. Tilluftsdon i
sovrum och vardagsrum samt i förekommande fall i klädkammare och förråd.
Elinstallation: Individuell mätning via undermätare.
TV/Tele/IT: I månadsavgiften ingår Telia Triple Play – TV,
bredband och IP-telefoni. En multimediacentral finns i varje
lägenhet. Fiber indraget i huset. Trådlös uppkoppling inom
lägenheten.

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Hiss: Alla lägenheter nås via hiss.
Entrégolv: Terrazzo/granitkeramik.
Trapphusgolv: Terrazzo/granitkeramik.
Trapphusväggar: Målad betong.
Trappor: Betong.
Post m.m: Postboxar, namntavla och anslagstavla i entrén.
Tidningshållare vid lägenhetsdörr.
Barnvagnsförråd: Finns i alla trapphus.
Cykelförråd: Entréplan vid trapphus 2 och 3.
Sophantering: Soprum vid trapphus 1 och 5.
Tvättstuga: Finns ej. Alla lägenheter är utrustade med
tvättmaskin och torktumlare eller kombimaskin.
Parkering: 57 garageplatser.
Förråd: Enligt bofaktablad.

Reservationer
Samtliga bilder i säljmaterialet är illustrationer. 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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LÄGENHETSBESKRIVNING

ALLMÄNT LÄGENHETEN
Rumshöjd: Generellt ca 2,50 m. Nedsänkta tak i bad/WC samt
vid inklädnader i tak, se bofaktablad.
Lägenhetsdörr: Säkerhetsdörr.
Golv: Fabrikslackerad 3 stavs ekparkett.
Socklar: Vita, fabrikslackerade med synliga infästningar.
Väggar: Lägenhetsskiljande väggar i betong, innerväggar i
lättklinker/gips/betong. Alla väggar är målade.
Innertak: Vitmålade med synliga skarvar. Nedsänkt undertak vid
ventilationsdragningar eller inklädnad i gips enligt bofaktablad.
Innerdörrar: Swedoor, vit fabrikslackerad slät med handtag i metall.
Dörrfoder och lister: Vita fabrikslackerade med synliga infästningar.
Smygar vid fönster: Vitmålade.
Fönsterbänkar: Ljusgrå natursten.
Garderober: Vita stommar med vita luckor. Vissa lägenheter har
vita skjutdörrar, se bofaktablad. Handtag i metall.
Klädkammare: Målade väggar, hylla med klädstång.
KÖK
Snickerier: Köksinredning från Marbodal, Aspekt vit, med
takanslutning och sparksockel. Handtag i metall.
Bänkskiva: Mörkgrå laminatskiva med diskho.
Vitvaror: Vitvaror från Siemens. Kyl och frys i vissa lägenheter
om 2 rok och i alla 3-5 rok. Kombinerad kyl/frys i övriga lägenheter, se bofaktablad. Induktionshäll och inbyggnadsugn.
Mikro i överskåp. Diskmaskin i lägenheter om 2-5 rok.
Kakel: Ovan bänkskiva och diskbänk, 100x300 mm.
BAD
Golv: Klinker 100x100 mm, golvvärme ej möjlig p.g.a Svanenmärkning.
Väggar: Kakel 200x400 mm.
Porslin: Vägghängd toalett. Vitt tvättställ med vit kommod 600 mm.
Duschplats: Glasvägg.
Tvätt: Uppställning enligt bofaktablad.
Vitvaror: Siemens, tvättmaskin och torktumlare eller
kombimaskin, se bofaktablad.
Övrigt: Spegelskåp ovan handfat. Krokar och toapappershållare i
metall. Engreppsblandare och duschgarnityr i metall.
SEPARAT WC/DUSCH (i förekommande fall)
Golv: Klinker 100x100 mm, golvvärme ej möjlig p.g.a Svanenmärkning.
Väggar: Kakel, 200x400 mm.
Porslin: Golvstående toalett. Vitt tvättställ med golvanslutet avlopp.
Övrigt: Spegel ovan handfat. Krokar och toapappershållare i metall.
Engreppsblandare i metall och duschgarnityr i metall.
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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.

Visste du förresten att nio av tio som en gång köpt en nyproducerad 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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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
När hälften av bostäderna är sålda tar vi byggstartsbeslut och börjar bygga. Självklart håller vi dig löpande
uppdaterad om vad som händer i projektet.
3. Dina inredningsval
Du kan själv delvis påverka material och färger för att
förverkliga din bostadsdröm. Inredningsvalen presenteras lite längre fram i processen.
4. En första titt
När spaden satts i jorden och det finns något att titta
på guidar vi dig runt på byggplatsen. Det här är också
ett bra tillfälle att träffa dina blivande grannar.
5. Informationsmöte
Alla köpare bjuds in till ett informationsmöte där vi
berättar om besiktningar, praktiska detaljer och 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 bostad och
fastighetens allmänna utrymmen. Alla dokument om
bostaden och bostadsrättsföreningen får du samlat i
en bopärm.
9. Händige Harry
När du flyttat in och det är dags att komma i ordning
erbjuder vi två timmars kostnadsfri hjälp av Händige
Harry. Han hjälper dig med allt från montering av
möbler till att hänga upp lampor och sätta upp hyllor.
10. Utvärdering av ditt bostadsköp
Vi vill att du ska trivas i din nya bostad och dialogen med
dig är en viktig del av vårt arbete. Därför hoppas vi att
du har tid att svara på några frågor efter att du flyttat
in. Här har du också möjlighet att ge din personliga
feedback till oss.
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Trygghet
och garantier
Att köpa en ny bostad är ett stort och viktigt beslut. Det
är en investering på lång sikt som både ska ge 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.
Förskottsgaranti
Detta är en bankgaranti som försäkrar dig om att du
får tillbaka ditt inbetalda förskott om projektet mot
förmodan inte blir av.
Fullgörandeförbindelse
Vårt moderbolag, Veidekke ASA, går i god för att vi på
Veidekke Bostad fullgör våra byggprojekt (d.v.s. att vi
fullgör totalentreprenaden mot bostadsrättsföreningen).
Entreprenadgaranti
Bostadsrättsföreningen har en femårig 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.
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 hemförsäkring för din nya bostad.
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Bostadsrätt
helt rätt
Det är bostadsrättsföreningen, det vill säga du och
dina grannar, som äger fastigheten. Du ansvarar för inre
underhåll i din bostad och får själv bestämma över
mindre reparationer och ombyggnader. Föreningen
svarar för underhållet av alla gemensamma utrymmen
och anläggningar.
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 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. Bostadsrättsföreningen tecknar också, på marknadsmässiga villkor,
ett skötselavtal med en teknisk förvaltare. Även detta
avtal löper normalt över två år. Därefter kan föreningens
medlemmar själva välja hur man vill att förvaltning och
fastighetsskötsel ska ske.
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Bo Svanenmärkt
gör en klimatinsats
Det är viktigt för oss att du som kund ska få ett hälsosamt 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 energisnåla 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
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världsledande miljömärkning som ställer marknadens
tuffaste miljö- och klimatkrav. Veidekke Bostad delar
Svanens miljövärderingar och var först i Norden med att
få ett flerbostadshus Svanenmärkt. En Svanenmärkt
bostad är bra för allergiker och hälsosam för alla. När du
väljer en Svanenmärkt bostad gör du en aktiv insats för
klimatet bara genom att bo.

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

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 boendemiljöer. 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 vara med och påverka ditt drömboende och sätta
en personlig prägel på din nya bostad.
Du bor klimatsmart – I en hållbar, klimatsmart bostad,
med genomtänkta material, god inomhusmiljö och
låga underhålls- och driftskostnader bor du bättre och
sundare.
Du bor riktigt bra – En bostad byggd av Veidekke är
funktionell och har genomtänkta lösningar som följer
dagens höga krav på säkerhet. Vi lägger omsorg både
på bostaden och på den tillhörande utomhusmiljön.
Du gör en trygg affär – För att du ska känna dig säker vid
köpet erbjuder vi dig lösningar och garantier som
skyddar dig som köpare.
Du köper av en etablerad aktör – Veidekke Bostad ingår
i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största
bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag och
är noterat på Oslobörsen. Den näst största ägaren
av koncernen är vi medarbetare, vilket är speciellt
bland börsnoterade företag och skapar ett alldeles
unikt engagemang.
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