MINGLET, LILLA SKÖNDAL

Drömmen om
ett hem där
barnen får växa

I Lilla Sköndal
är livet bekvämt
och roligt

SKARPNÄCK

Skogskyrkogården

Hemköp

Tyresövägen

Buss mot
Gullmarsplan

Blivande
förskola

Sandåkraskolan

Bollplan

Förskola
Koloniområde
Lekpark

gen
Nynäsvä

Det finns platser där skogen känns grönare, luften friskare,
avstånden mindre och livet lättare. Lilla Sköndal är en sådan plats.
Här bor du med härlig natur precis runt husknuten och livspusslet
blir enkelt då skolor, förskolor, kommunikationer och shopping nås
på bara några minuter. Lilla Sköndal har snabbt blivit ett populärt
område där de första flyttade in runt jul för cirka fyra år sedan. Nu är
det äntligen dags för nästa etapp av radhus och kedjehus.
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Förskola

Sköndals
centrum

I området vimlar det av barn och härliga platser för lek: i skogen, på
tomten eller i parken - tillsammans skapar de fina barndomsminnen.
På vintern hörs glada skratt från pulkabacken vid kyrkan och på
Flatensjön är det full aktivitet med skridskoåkare i alla åldrar. För dig
som uppskattar närheten till vatten är detta den perfekta platsen.
Drevvikens utbud av badplatser såsom Flatenbadet med hopptorn,
tennis, utegym och boulebanor ger vardagen semesterkänsla. Vid
Hellasgården, som ligger endast 10 minuter bort, finns mängder av
friluftsaktiviteter för dig som älskar att vara utomhus. I Sköndals
centrum finns det nödvändigaste på promenadavstånd. Lockar
stadens puls med nöjen och shopping tar det cirka 15 minuter till
Södermalm och SOFO. Farsta Centrum med sina cirka 150 butiker
och restauranger nås med buss eller bil på endast 10 minuter.

LILLA SKÖNDAL

Sköndalskonditori
Sköndalsskolan

Hemköp

Här börjar
naturresarvatet

Sköndalshallen
Kapellet

Motionsspår

3 km till
Farsta Centrum

Förskola

Badplats
Stora Flaten

Förskola

STORA
SKÖNDAL
Förskola
Tennis

Friluftsbad
och bassäng

Kaffestugan
Torpet

Stall

200 m
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Arkitekterna
har ordet
Vi har arbetat med ett tydligt och enkelt formspråk för att skapa den
moderna trädgårdsstaden; en nytolkning på klassiska villaområden såsom
Enskede och Södra Ängby. Hållbara och robusta material som tegel och trä
har valts för att skapa bostäder som står sig över tiden. Radhuset genomsyras av danska influenser och kedjehusen ger en mer svensk känsla, om än
i ny tappning. Det finns en röd tråd husen emellan med karaktäristiska tak,
strama fasader och färgsättning med en stark identitet. Man skulle kunna se
våra tre hus som syskon – de har ett klart släktskap i formspråk och
färgsättning men egna starka identiteter.
Det är inte bara innemiljön som är trivsam och genomtänkt. Redan i ett tidigt
skede kopplades landskapsarkitekten in för att ta tillvara på platsens och
husens förutsättningar och skapa en funktionell utemiljö med fina uteplatser.
Tomten har en färdig trädgård med gräsmatta, planterings-ytor för dina
morötter, häckar och stensättningar så att du får en trädgård du kan använda
redan från början. Vår vision har varit att skapa Trädgårdsstaden 2.0, anpassat
för den moderna människan.
Vi har i nära dialog med projektets intressenter förstått vikten av varierade
och flexibla planlösningar. Därav har vi skapat olika planlösningar, en del mer
öppna, andra mer slutna. Samtliga hus har en flexibel planlösning med
möjligheter till olika antal sovrum och minst två sällskapsrum. Du kan välja
mellan kedjehusen om 117 kvm respektive 132 kvm eller radhuset i hela tre
plan som är 141 kvm. Radhuset är en dröm för den stora familjen med och
kan erbjuda upp till sex sovrum om behovet finns.
Den röda tråden har genom projektet varit att arbeta med ett enkelt och
tydligt formspråk för att skapa ett högkvalitativt och genomtänkt boende för
dig och din familj, där det ska vara lika spännande att bo i dag som i morgon.
Medverkande arkitekter är Lisa Melin och Johan Haag samt
landskapsarkitekt Jack Johnson.
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Kedjehus
117 kvm, 2 plan
Välkommen till ett modernt boende både på insidan
och utsidan. Med sina stora fönsterpartier och
kubiskt rena form känns kedjehuset stilsäkert redan
innan du klivit in. Väl innanför dörren är känslan
densamma.
Stor vikt har lagts vid att såväl vardagspusslet som
stunderna med guldkant ska kännas lika självklara.
Det välplanerade köket, med sin generösa matplats,
ligger lite avskilt vilket kan var skönt när du vill sjunka
ner i soffan istället för att ta hand om disken.

ENTRÉPLAN
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I vardagsrummet ryms familj och vänner både till vardags och fest. Rummet är så stort att det även går
att dela av om du skulle behöva ett extra sovrum,
arbets-rum eller bibliotek. Från vardagsrummet når
du den färdigställda trädgården med platsför
smultron och blommor - perfekt för alla barn med
benen fulla av spring och obegränsad livsglädje. Eller
varför inte en klassisk studsmatta som hjälper både
stora och små att hålla formen?

ÖVRE PLAN
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Kedjehus
132 kvm, 1,5 plan
Huset ger med sin enkla form och eleganta
proportioner ett spännande uttryck. Här får du ett
hus med attityd men som för den skull inte ger avkall
på funktionalitet. Här ska hela familjen kunna trivas
och umgås med sociala funktioner på det nedre
planet och en mer privat sfär en trappa upp.

Vardagsrummet ligger mot gårdssidans uteplats med
bästa söderläge. På detta plan hittar du även
tvättstuga med groventré och husets ena badrum,
detta med glasad duschhörna och takdusch, liksom
tvättställ med kommod och spegelskåp. I taket lyser
led-spotlights upp din vardag.

Från entréhallen med praktiskt klinkergolv och förvaring bakom skjutdörrar når du köket, husets hjärta.
Ett lättarbetat kök med rejäla bänkytor och plats för
många sittande vid bordet. Från köksfönstret har du
uppsyn över vad som händer på gatan, kanske är det
någon som hoppar hage?

En trappa upp har vi ett rymligt allrum, som även
skulle kunna bli ett extra sovrum. Som standard har
vi tre sovrum, alla med mysigt snedtak, där den
högsta höjden är hela tre meter. Badrummet här
uppe har badkar och det finns två klädkammare.

ENTRÉPLAN
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ÖVRE PLAN
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Radhuset
141 kvm, 3 plan
Unikt formspråk med stora glaspartier och väl valda
material som tegel och träpanel adderar attityd till
detta långsmala radhus i tre plan. Ett stilspråk som
för tankarna till den hyllade danska arkitekturen.
Här får du in både tv-hörna och matgrupp i det stora
vardagsrummet som öppnar upp sig mot köket åt
ena hållet och till trädgården åt andra hållet.

Mellanplanet har tre rymliga sovrum varav det större
har en egen walk-in-closet. I allrummet kan
ungdomarna umgås med kompisarna och spela tvspel ostört. Husets övre plan med två takterrasser
erbjuder flera möjligheter - klassiskt allrum, två extra
sovrum för tonårsbarnen eller varför inte ett lyxigt
master bedroom med egen WC?

ENTRÉPLAN

MELLANPLAN

ÖVRE PLAN
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Mer fakta om
vardagen i
Lilla Sköndal
Parkering
Kedjehusen har plats för två bilar på tomten, varav
den ena i carport. Radhusen har en gatuparkering
framför husen, med en parkeringsplats per hus. Det
kommer att erbjudas möjlighet att välja elladdare
som tillval.
Förråd
Till varje hus hör ett oisolerat förråd som ligger i
direkt anslutning till huset. El och belysning finns i
förrådet.
Sophantering
I linje med projektets miljöambition tecknar varje
bostad ett eget abonnemang för sophantering och
kan därigenom påverka kostnader och miljöpåverkan.
Radhusen har gemensam sophantering. Möjlighet
kan finnas att installera avfallskvarn i köket som
tillval. På kedjehusens framsida finns egen välordnad
plats för sophantering.
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Värme och ventilation
Husen har vattenburen golvvärme i samtliga plan och
värms via värmepumpspanna, Nibe Fighter 370 som
är integrerad med ventilationen för optimal energiprestanda. Möjlighet finns att välja braskamin som
tillval. Ventilationen är av typ FX, frånluftsventilation
med återvinning. Tilluft via ventiler/spaltventiler.
Driftkostnader
Förutom kostnad för drift såsom uppvärmning, hushållsel, nätavgift, vatten och avlopp samt sophantering tillkommer en samfällighetsavgift. Bostaden är
ansluten till öppen fiber och du kan själv teckna det
abonnemang som passar dig och din familj.
Drift och skötsel
Hushållet ansvarar för all drift och skötsel inom den
egna fastigheten. En samfällighet ansvarar för skötseln av gatan framför radhusen och en annan ansvarar för gemensamma grönytor.
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BYGGNADSBESKRIVNING

HUSBESKRIVNING

ALLMÄNT HUSET

ALLMÄNT HUSET: INTERIÖRT

Grundläggning

Betongplatta på mark.

Golv

2-stav mattlackad ekparkett.

Bärande stomme Trä.

Socklar

Släta vita, platsmålade.

Yttervägg

Kedjehusen: Liggande träpanel.
Radhuset: Liggande träpanel och 		
tegel.

Väggar

Vita målade.

Innertak

Gipstak, vita målade släta.

Innerväggar
ej bärande

Målade gipsväggar på regelstomme.

Innerdörrar

Släta vita målade.

Yttertak

Svart takpapp på kjedjehus 117 kvm, 		
och radhus 141 kvm.
Betongpannor på kedjehus 132 kvm.

Dörrfoder/
listverk
Smygar vid
fönster

Släta vita, platsmålade.

Fönster/
fönsterdörr

Treglasfönster.

Fönsterbänkar Natursten.

Ytterdörr

Kedjehuset: Fabriksmålad dörr 		
med fönster. Radhuset: Ekdörr.

Plåtarbeten

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

Mark

Utförs enligt kontraktshandling.
Entrégång i betongplattor. Uppfart
samt yta i carport betongplattor och i
förekommande fall armerat gräs.
Uteplats på baksida trädäck.
Din tomt kommer att anpassas efter
omgivningen vilket innebär att stödmurar eller staket sätts där så krävs 		
för din säkerhet. Anlagd gräsmatta. 		
Av miljöskäl får pool ej anläggas.

Värmesystem

Frånluftsvärmepump med golvvärme
på alla plan.

Ventilation

Mekanisk frånluft, tilluft via ventiler/		
spaltventiler.

Elinstallation

Elcentral med automatsäkring och
jordfelsbrytare.

TV/Tele/Data

Telia Öppen Fiber.

ALLMÄNT FASTIGHETEN
Brevlåda

Utanför varje hus.

Soptunnor

Utanför varje hus vid kedjehus, rad
husen har gemesam plats för sophantering.

Reservationer
Samtliga exteriöra och interiöra bilder i broschyren är
illustrationer. Avvikelser kan förekomma mellan bilder och färdig
bostad. I byggnads-, hus- 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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Garderober

Målad.

Släta vita luckor. Skjutdörrsgarderob i 		
hall kedjehus, garderob under trappa i 		
radhus.

KÖK
Snickerier

Askgrå slät lucka HTH, vit som kostnads
fritt val och handtag av metall.

Bänkskiva/
diskbänk

Bänkskiva av laminat med infälld rostfri 		
ho, typ Intra Horizon. Avfallskvarn som 		
tillval.

Vitvaror

Rostfria vitvaror, vita som kostnadsfritt val.
Diskmaskin bakom snickerilucka.Kyl/sval 		
samt frysskåp, induktionshäll, inbygg-		
nadsugn.

Spisfläkt

Integrerad utdragbar fläkt.

Stänkskydd

Kakel 100x300mm liggande rak sättning.

BADRUM/DUSCH
Golv

Klinker 100x100mm.

Vägg

Kakel 200x400mm.

Porslin

Golvstående WC-stol och kommod med
handfat och spegelskåp.

Bad/
Duschplats

Kedjehusen: entréplan duschplats med
duschdörrar och takdusch. Övre plan 		
badkar. Radhuset: entréplan badkar. 		
Övre plan duschplats med duschdörrar 		
och takdusch. Kaklad fönstersmyg.

Klädkammare Kedjehusen har skjutdörrsgarderober i 		
nedre hall. Radhuset har inbyggd förvaring
under trappa i nedre hall.
Trappa

Vitt vangstycke och räcke, handledare 		
och trappsteg i ek.

Vitvaror tvätt

Energisnål tvättmaskin och torktumlare,
typ Siemens. Bänkskiva ovanpå
tvättmaskin och torktumlare.
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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.
Ett klokt val
Att köpa nyproduktion ger dig som köpare många
fördelar. 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 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 vi samarbetar med i projektet är väl insatt i
byggnadskreditiv och lyftplaner och kan erbjuda
dig fördelaktiga villkor. Prata gärna med vår mäklare
om du vill veta mer.

SÅ HÄR GÅR ETT KÖP TILL:
1. Köpekontrakt och handpenning
När du bestämt dig för en bostad, träffar du fastighetsmäklaren och skriver ett köpekontrakt
för tomten och entreprenadkontrakt för huset.
I samband med avtalstecknandet betalar du en
handpenning på 200 000 kr. Innan kontrakten
skrivs skall du ha finansieringen klar i form av lånelöfte för byggnadskreditiv el. dyl.
2. Byggstartsbeslut
Vi kommer löpande hålla dig uppdaterad om vad
som händer i projektet och meddela dig när byggstartsbeslut är fattat och byggnationen därmed kan
påbörjas.
3. Tillträde av tomten
Du tillträder tomten under hösten 2016. 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.
4. Byggnadskreditiv
När ditt hus byggs lägger din bank upp ett tillfälligt lån som betalas ut enligt en fastställd lyftplan efter hand som bygget framskrider.
5. Dina inredningsval
Du kan själv påverka material och färger för att
förverkliga just din bostadsdröm. Till din hjälp har
du vår inredare som ger dig tips och råd.
6. Besiktning
En opartisk besiktningsman går igenom bostaden och kontrollerar att arbetet är utfört enligt entreprenadkontrakt, gällande byggregler och på ett
fackmannamässigt 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.
7. Slutfinansiering
När byggnationen är klar skall du genom banken
avsluta byggnadskreditivet och ersätta det med
ett vanligt bolån.
8. 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.
9. 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 personliga feedback till oss.

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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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.
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 tvåårig garantitid. Den är till för att upptäcka fel och brister som inte
gick att se vid slutbesiktningen. När du köper nyproduktion 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 besiktningen, 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 byggnadseller 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 bebyggas 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 fastighetsavgift är sedan ett tak på ”fastighetsskatten”. För mer information se skatteverket.se
Lagfart – Lagfartsbevis talar om vem som är ägare av en fastighet. Denna registreras av Lantmäteriet. Lagfartskostnaden
som du som köpare betalar är på 1,5 % av tomtens köpeskilling. 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 pantsätta fastigheten tas pantbrev ut. Kostnaden för nya pantbrev är 2 % av det uttagna beloppet.
Samfällighetsförening och gemensamhetsanläggning – Anläggningar som flera fastigheter har gemensamt som exempelvis
avlopp, vattenledningar, el eller uppvärmningsanordningar
brukar läggas i en gemensamhetsanläggning. För att sköta
gemensamhetsanläggningen bildas ofta en samfällighetsförening. 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 fastigheten fram till grannfastigheten, kan denna rättighet säkras
genom servitut.
Besiktning – En oberoende besiktningsman besiktigar det
färdigställda huset och går igenom entreprenaden. Vid slutbesiktning 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 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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Info: lillaskondal.com
Mäklare:
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tommy.sundvall@maklarhuset.se
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Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar • veidekkebostad.se

