
50m till

Till ”Så här går ett köp till”

stranden

Till ”Så här går ett köp till”

2min till

golf 
banan 14

Andreas Bjarnert - 
Pictogram Bernadottestigen, radhus Uppsala, projekt 21140, 
resurs 3213, Veidekke Villatomter AB
 
23 kvm takterrass
10 min till Ekoln (badsymbol)
200 m till förskola
 

Drömmen
 om ett hem
vid havet 

Borstahusen etapp 3

130
meter till stranden

Till ”Så här går ett köp till”

Till ”Så här går ett köp till”

2min
till 
golfbanan 27

Andreas Bjarnert - 
Pictogram Bernadottestigen, radhus Uppsala, projekt 21140, 
resurs 3213, Veidekke Villatomter AB
 
23 kvm takterrass
10 min till Ekoln (badsymbol)
200 m till förskola
 

kv
m

terrass
på taket
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Bo vid stilla 
 havet och de 
vilda vågorna   

har man väl vant sig vid att bo nära havet är det svårt att 
tänka sig något annat. De salta vindarna och vågornas brus 
är balsam för själen. här i Borstahusen är havet alltid lika 
närvarande. Den väl bevarade bebyggelsen vittnar om att 
det charmiga fiskeläget har rötter långt tillbaka i tiden. Idyl-
len lever kvar, men livet är numera modernt och bekvämt 
och omfattar nu även nybyggt för den som önskar.

här samsas du med alla generationer och ni har mycket ge-
mensamt – ni älskar orten, hamnen, stranden och det ut-
märkta läget. Även turisterna gillar läget och tillbringar därför 
gärna sommaren på den vackert belägna campingplatsen.

Borstahusen är en svårslagen adress inte minst för dig som 
gillar vind i seglen, golfrundor och sköna strandpromenader.

130
meter till stranden

Till ”Så här går ett köp till”

Till ”Så här går ett köp till”
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A-läge på    
 segelavstånd 
till vacker ö

här handlar det om läge i dubbel bemärkelse – tillfället att för-
värva nybyggt i denna by är i allra högsta grad unikt och dess-
utom flyttar du till en av skånes charmigaste adresser. Du 
är en självklar del av byn och ditt moderna arkitektritade hem 
i dansk design smälter in som en naturlig del av bebyggelsen. 
Med promenadavstånd till allt som det gemytliga fiskeläget 
har att erbjuda och bara en kort tur till all den service och om-
sorg som stan erbjuder är du lyckligt lottad.

tempot är behagligt och vill du fyllas av ännu mer harmoni 
tar du med dig kaffekoppen till stranden och blickar ut 
över Öresund och vackra Ven. Känner du för att stanna hem-
ma, njuter du av havet även hemifrån. snart har du även 
nära till den planerade skolan och idrottshallen vid ulkavallen.
här väntar alltså världens a-läge med stora möjligheter. 

Brohusen

Erikstorp

Säbyholm

Borstahusen

Västra fäladen

Löpargatan

Klättermusgården

H
älsingborgsvägen

Erikstorpsvägen

Erikstorps Kungsgård, café, restaurang och spa

Planerad skola och idrottshall

Matbutik   

Fiskehoddor 
och rökeri

Restaurang Pumphuset   
Borstahusens Hamnkrog   

Konsthall   

Förskolan 
Mullvadarna

Svaneholms-
gårdens förskola

Strandvägen

Landskrona Golfklubb

Mötesplats Borstahusen

Ulkavallen

Västervångskolan 

Hackebackens förskola

Säbyholms 
Montessori förskola 

och skola

Buss-
håll-
plats

Rockadens förskola

reservation för tryckfel.
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Läget är som sagt utmärkt, det är bara att ta på sig bad-
rocken och promenera iväg till morgondoppet. Fångar du inte 
fisken själv, kan du alltid köpa nyfångat i hamnen och vill 
du dessutom få den tillagad kan du slå dig ner på någon av 
restaurangerna och beställa från menyn. passa gärna på att 
ta en titt i Konsthallen och njut av allt vackert på väggarna.

på din nya adress bor du i princip granne med golfbanan,
eller golfbanorna, här ligger nämligen Landskrona Golfklubb 
med erikstorpsbanan och hildeborgsbanan. Vill du prome-
nera utan att låta dig styras av var golfbollen landar, bor du 
helt rätt för sköna promenader.

Golfklubben och   
   badbryggan
– dina nya grannar
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”Arkitektur för ett 
   liv ute och inne 
vid havet” 
 
 Det här är ett omfamnande kvarter som bjuder på stor variation för 

att passa alla åldrar och hushåll. Kvarteret förenar radhus, parhus 
och lägenheter. allt är omsorgsfull planerat för att ta tillvara läget. 

precis som i våra tidigare etapper, är det danska arkitektfirman 
Vilhelm Lauritzen arkitekter (VLa) som ger form åt bostäderna.  
Firman, som startade redan 1922, ligger bakom en rad prestigefyllda 
byggnader och har lång erfarenhet av att arbeta med hållbar arkitek-
tur. Även i Borstahusen har hållbarhet en framträdande roll där män-
niskorna och platsen står i fokus.

– utformningen har tagit stor hänsyn till läget med kontakten till
havet, Öresund och Ven. Även den omgivande miljön i vackra Bors-
tahusen har varit viktig, med de många kvaliteter som det gamla 
fiskeläget har, säger Michael schytt poulsen som är associerad part-
ner till VLa.

området får små gator, gränder och ombonat gårdsrum med gröns-
kande träd. husens tak och fasader knyter an till byggkulturen som 
råder längs kusten och den gamla bebyggelsen i Borstahusen. 
Mörkt och ljust tegel tillsammans med andra spännande material 
skapar en charmig variation och förstärker kvarterets småskalighet. 

arkitekturen ska ta fasta på det gamla och samtidigt passa det
moderna livet. Det ska också passa både familjen och singelhus-
hållet och med snillrika lösningar är lägenheterna och husen pla-
nerade för olika behov. 

– Vi har också med hjälp av gruppdiskussioner lyssnat in intressen-
ter och anpassat efter de önskemål som kommit fram. Med gene-
rösa fönsterpartier och en välplanerad fönstersättning skapas bra 
ljusinsläpp. en del lägenheter har alternativa planlösningar beroende 
på om du önskar köksö eller inte. 

– Generellt kan man uttrycka att planlöningarna gör det enkelt att 
leva livet på balkongen, terrassen eller i trädgården så att du kan 
spendera maximalt med tid ute i det fria och ändå vara hemma, be- 
rättar Michael som är nöjd med att ha bidragit till arkitektur.

Bilderna är illustrationer. avvikelser eller egna tillval kan förekomma. 27

Andreas Bjarnert - 
Pictogram Bernadottestigen, radhus Uppsala, projekt 21140, 
resurs 3213, Veidekke Villatomter AB
 
23 kvm takterrass
10 min till Ekoln (badsymbol)
200 m till förskola
 

kv
m

terrass
på taketBilderna är illustrationer. avvikelser eller egna tillval kan förekomma.
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Bilden är en illustration. avvikelser eller egna tillval kan förekomma.

radhus i 2-plan 
med eget för-
råd i trädgården.

små gränder mellan 
husen skapar en 
öppenhet i kvarteret.

extra ljus till-
varo med 27 kvm 
härlig takterrass.

Lägenhet 
i etage med 
egen entré.

terrassräcke 
som bevarar 
sikten.

Grönskande 
kvarter med lugn 
innergård.

stora balkonger 
och ljusinsläpp 
från väster.

Lägenhet med 
trädäck och gräs-
matta i väster.

Gatuhus med 
takterrass
och trädgård.

en terrass så stor att du 
kan använda den som ditt 
förlängda vardagsrum.
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Bilden är en illustration. avvikelser eller egna tillval kan förekomma.

Köksö som både delar 
av och förenar kök och 
vardagsrum och inbjuder 
till fest runt grytorna.

stora ljusinsläpp 
mot balkong 
förlänger vardags-
rummet.   

härligt öppen 
planlösning. 
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Välkommen att titta in i en lägenhet som gör det ovanligt lätt 
att vistas utomhus. Överst i a-huset ligger lägenheter med  
magnifika terrasser. Det ger dig möjlighet att vistas ute och ta till- 
vara alla varma dagar. terrasserna är väl tilltagna och blir som  
härliga rum i solen där du kan inreda med såväl matplats som din 
egen lounge eller kryddträdgård. 

Kvällstid blir det extra mysigt att tända upp med lyktor och blicka 
ut över det vackra Borstahusen och känna den salta brisen. 
Även de övriga lägenheterna  bjuder på en luftig atmosfär med 
mycket ljus och alla möjligheter att slå sig ner och njuta av både 
dagen och kvällen både ute och inne. 

en öppen planlösning med kök och vardagsrum som känns extra  
stort genom att det förlängs av balkongen som du når genom 
fönsterdörren. Balkongerna är överbyggda i a-huset, vilket gör 
dem extra ombonade och privata. 

Lägenheterna på första etage i huskropparna B och e har trä- 
däck och trädgårdstäppa istället för balkong så att du kan inreda 
din egen mysiga plats i solen. Du som väljer att flytta en våning 
upp når din bostad via en utvändig trappa. här väntar en spän-
nande lägenhet i etage – och även egen takterrass på plan 3. För 
ute är underbart – inte sant?

Uppåt
   och underbart 
utomhus

Bilden är en illustration. avvikelser eller egna tillval kan förekomma.

Väggar vid terras-
sen ger möjlighet till 
kreativa lösningar.

stor terrass med 
gott om plats för både 
lounge och matplats.

Kanske vill du kunna välja 
sol eller skugga? här 
passar en markis perfekt.
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Två steg   
   ut och lika 
många in

som sagt, det är lätt att visas ute och med det förhållandevis 
milda klimatet i skåne kan utemöblerna användas en stor 
del av året. arkitekturen är planerad för att ge maximalt med 
möjligheter att utnyttja det speciella läget vid havet och den 
sköna lunk som råder i en by som Borstahusen. om du trodde 
lägenhetsboende innebar att du vistas inomhus, bevisar lägen-
heterna i detta kvarter precis motsatsen. 

Med detaljer som ger hemmet en personlig prägel och extra 
kvalitet blir du snabbt hemmastadd. ett stort fönsterparti  
öppnar upp mot terrassen i denna lägenhet på översta våning- 
en. placeringen av kök och vardagsrum gör det lätt att servera 
middagen ute om vädret tillåter och inbjuder till enkel social 
samvaro. som alla de övriga lägenheterna utmärker sig även 
denna som ljus och öppen och lätt att ge en trivsam möblering. 

Generösa ljusinsläpp 
genom de stora fönster-
partierna med ut-
sikt över taknockarna.

härlig rymd med 
3,5 m i takhöjd. 

Bilden är en illustration. avvikelser eller egna tillval kan förekomma.
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perfekt boende för dig som trivs med egen lagom stor träd-
gård. Du har dessutom ett förråd på tomten att gömma skrym-
mande leksaker eller trädgårdsredskap i. tomten är vänd  
mot det lugna gröna gårdsrummet. 

en skön standard och en bra planlösning får alla att känna sig 
hemma. Både parhusen och trippelhusen har kök och vardags-
rum på entréplan som står i förbindelse med uteplatsen, vilket 
gör att gränsen mellan ut och inne lätt suddas ut när man öpp-
nar upp sommartid. 

husen är lite olika disponerade beroende på hur många sovrum 
man önskar. trippelhusen har tre rum och ett badrum på ovan-
våningen, medan parhusen har två rum, badrum och terrass på 
ovanvåningen. Du kan också välja till badkar i badrummen. 

som alltid när Veidekke Bostad bygger är miljöaspekten viktig 
och så även här. Du kan lugnt slå dig ner i trädgården och koppla 
av och njuta av att vi byggt in miljötänk i väggarna. 

Parhus och 
   trippelhus med 
egen trädgård 

Bilderna är illustrationer. avvikelser eller egna tillval kan förekomma.
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Bilden är en illustration. avvikelser eller egna tillval kan förekomma.

Köken är placerade 
bekvämt i vinkel för att 
både kocken och 
gästerna ska trivas.

Gatuhus i två plan 
med kök och var-
dagsrum på botten-
våning och träd-
gård i söderläge.
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gästparkering
parkering sker på anvisade platser utanför kvarteret.

kollektivtrafik
Bra kommunikationer med stadsbussar tar dig till cen-
trala Landskrona eller till stationen var tjugonde minut. 
Väl där tar du dig enkelt vidare med tåg eller region-
buss till resten av skåne och världen. riktigt bekvämt
är dessutom att rutten Landskrona–helsingborg–höga-
näs stannar i Borstahusen.

skola och förskola
Landskona kommun planerar för både ny skola och för-
skola på ulkavallen. här projekteras även för en ny 
idrottshall och fotbollsplan med konstgräs för alla fram-
tida Zlatans och Martas.

gym
Det finns inga ursäkter att skippa träningen. I Borsta-
husen finns både Friskis & svettis och Crossfit. Vid 
Mötesplats Borstahusen har ett spa nyligen öppnat där 
du kan njuta med vackra vyer mot havet.

restauranger
I den pittoreska hamnen finns pumphuset, hamn-
krogen och Fiskrökeriet, alla välbesökta restauranger. 
Åt andra hållet, lite norrut, driver välrenommérade 
Daniel Berlin erikstorps Kungsgård i direktanslutning 
till Mötesplats Borstahusen. 

båtplats
planer finns att bygga ut småbåtshamnen – vill du mer 
än titta på andras båtar finns alltså all anledning att ställa 
sig i kö för en egen båtplats. alldeles invid din bostad.

fritidsaktiviteter
utanför dörren finns vacker och nästintill oändlig natur 
som inbjuder till aktivitet. Vandra längs skåneleden, cykla 
längs Cykelspåret, kustens cykelled eller spela golf på 
en av sveriges vackraste golfbanor. sommartid lockar 
såklart den härliga stranden

Mer fakta om   
 vardagen i 
Borstahusen

Bilderna är illustrationer. avvikelser eller egna tillval kan förekomma.
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grundläggning

bärande 
stomme

fasader

Yttertak

fönster och 
fönsterdörrar
invändiga 
väggar

entrédörr

lägenhets- 
dörrar

innerdörrar

Uppvärmning

ventilation

elinstalla-
tioner

tv/tele/data

bilparkering 

Cykel- 
parkering

förråd

sopsortering

trädgård  
och gemen-
samma ytor

ByGGnaDs- 
BesKrIVnInG   

golv

sockel

väggar
och innertak

dörrfoder 
och listverk 

fönsterbänkar 

trappa (ej i a)

Övrigt

bad
golv

väggar

innertak

Övrigt
 
 

gäst-WC
golv

sockel

väggar

innertak

Övrigt

kÖk
kökssnickerier
 

bänkskiva 

stänkskydd 

vitvaror 

belysning 
 
teknikrUm 
golv
 
väggar/
tak

Övrigt
 
fÖrråd 
(block a)
golv

väggar

tak

Övrigt

CYkelfÖrråd
(block a)
golv

väggar/ 
tak

ruMsBesKrIVnInG

allmänt hUsen allmänt lägenheter

ekparkett.

Vita fabriksmålade.

Vita släta.

Vita fabriksmålade. 

natursten.

ektrappa, steg och handledare i ek.

tidningshållare vid lägenhetsdörr och elek-
trisk dörrklocka.

Klinker. 
Kakel.

Vita tak.

Vägghängd wc-stol, kommod aspen Ikon 
eller likvärdig med tvättställ, komfortvärme 
badrum, spegel med belysning, duschväg-
gar i glas. 

Klinker.

Klinker.

Vita.

Vita släta.

Kakel-”frimärke” vid vask, golvstående wc-
stol, vask och spegel med belysning (LeD)

Marbodal abstrakt vit eller likvärdig, mjuk-
stängande, anslutning mot tak och beslag 
till luckor, rostfritt. 

Laminat med 1,5 diskho.

Kakel.

Induktionshäll, ugn och mikrovågsugn i 
högskåp, spisfläkt, kyl och frys.(Lgh e2 har 
ej ugn och mikro i högskåp).

Infällda spotlights (LeD) i väggskåp. 
  Dammbundet betonggolv.  
släta vita. 

Brunn i metall. utslagsback och kran.

Dammbundet betonggolv.

slätmålade vita

Vitmålade tak  
nätstålväggar, indelning enligt ritning  
och dörr med hänglås.

Dammbundet betonggolv.

släta vita.

Reservationer
Samtliga bilder i säljmaterialet är illustrationer. Detta 
innebär att avvikelser kan förekomma mellan bilderna 
och färdig bostad. I byggnads-, rums- eller inrednings-
valsbeskrivningar kan utbyte av material eller model-
ler förekomma eftersom uppdateringar av modell- 
serier eller material sker löpande. Produkten eller ma- 
terialet ersätts då med likvärdig produkt så att funk-
tion eller design inte förändras väsentligt. Sker ett  
utbyte aviseras detta endast om funktion eller design 
synnerligen ändras.

Isolerad platta på mark.

yttervägg ar som utfackningsväggar
Lägenhetsavskiljande delar, väggar och 
bjälklag i betong eller trä. 

tegel och istället för eller puts.

takpannor och papp.

Fabriksmålade trä-/aluminium.

uppbyggda av regelstomme med  
gipsskivor.

aluminiumpartier med dörrautomatik.

säkerhetsklassade massiva dörrar.

släta vita dörrblad, foder och karmar.
 
Fjärrvärme. Komfortvärme i bad.

FtX aggregat i varje lägenhet.

el enligt svensk standard. elskåp för 
mätare och säkringar placeras i elrum 
eller i trapphus.

uttag för tV samt tele- och data i
respektive sov-, vardags-, allrum och 
kök. anslutet till fibernät för data, tele 
och tv. Multimediacentral integreras i 
elcentral.

Finns i omfattning enligt situationsplan.

Finns viss mängd inomhus och viss 
mängd utomhus, se omfattning enligt 
situationsplan.

Finns i markplan, vissa fristående ut-
omhus och vissa inomhus, se omfatt-
ning enligt situationsplan.  
utvändigt förråd, isolerade. Dammbun-
den betongplatta och trädörr fabriks- 
målad. Belysning och vägguttag. Målad 
träpanel utvändigt. 

Miljöhus finns i markplan, se situations-
plan.

Gestaltning enligt illustrationsplan.
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Att köpa helt
    ny bostad så här går ett kÖp till:

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 boendekost-
nader. Kontakta fastighetsmäklaren för en person-
lig 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 bostadsrätts-
föreningen 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. Dess-
utom kan du vara med och påverka – så att du får 
just det drömboende du önskar.
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bra att veta när dU kÖper nYprodUktionTrygghet 
    och garantier
Trygghet 
 och garantier

Bostadsrätt
      helt rätt 
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Varför välja 
    Veidekke

7 skäl att välja veidekke
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         bostadsdrömmar
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