
Drömmen om 
   ett hem med
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UPPSALA VIEW
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Härliga ytor med rena linjer. 
Lättmöblerat och attraktivt. 
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Inglasad balkong för extra rum.
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Drömmen om
       ett hem med
goda utsikter

Tänk dig att blicka ut över hela Uppsala – hemifrån!  
Om din dröm är ett boende med goda utsikter, så finns 
det här i Uppsala View.

Huset är 16 våningar högt. Från flera våningar är  
utsikten vidsträckt. Men oavsett vilken våning du bor på 
så finns den gemensamma takterrassen för den  
speciella top of the world-känslan. Det är en fin och 
aktiv stad du blickar ut över. Uppsala är lagom stor, 
med universitet och många spännande arbetsplatser.

Din blick glider över skog och äng och E4:an som du 
snabbt kan ta dig ut på. Du ser mängder med  
möjligheter; Gränbyparken med fotbolls- och  
baseballplan. Barnens 4H-gård alldeles intill. Där bakom 
ligger Gränby Centrum med butiker, restauranger och 
all service. Här finns även tennishallen, ishallen och nya 
IFU-arena för innebandy, friidrott och events.

Blicken glider närmare. Till alla bilfria cykel- och  
promenadstråk. Perfekt för jogging och promenader. 
Här rör sig barn och  vuxna på väg till jobb,  
förskola eller kanske Gränbyskolans högstadium eller 
Liljeforsskolans låg- och mellanstadium.

Hissen tar dig snabbt upp eller ner till din lägenhet.  
Gränby är en ny energirik stadskärna. Här händer det 
mycket, nu och framöver, och det är nog för att du ska 
känna dig förväntansfull. 
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Lätt att hitta hem 
        och att bo

Du kommer kanske hit på någon av Gränbyparkens 
många cykelvägar. Huset möter dig, varmt och  
välkomnande trots sin spektakulära höjd. Den slanka 
siluetten i varmgrått och balkongernas träpanel  
kontrasterar vackert mot parkens grönska. 
 
Till/från city cyklar du på 10-15 minuter. Gränby  
Centrum ligger rakt genom parken och det finns många 
butiker och mataffärer i närheten så du har möjligtvis 
ett par kassar på styret när du cyklar hemåt. 

Du ställer cykeln på gården och på vägen in ser du ett 
par grannar vid en av sittgrupperna på den gemen-
samma uteplatsen vid pergolan. En av hissarna tar 
dig upp till lägenheten. Den känns både modern och 
trivsam och du slås igen av att den är så ljus. Basen är 
ekparkett och vitt, med gråa inslag i badrum och kök. 
Framme vid fönstret njuter du en stund av utsikten 
med Domkyrkan och funderar på nyårsafton.  
Takterrassen högst upp erbjuder en fantastiskt utsikt.  
Kanske borde du fira nyår hemma i år? Med den  
fantastiska utsikten som takterrassen erbjuder över 
hela Uppsala City kan det bli en mäktig nyårsafton till-
sammans med goda vänner och 12-slaget.  
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Magnifik utsikt i 
        Uppsalas 
högsta hus

Sofie Blom är projektutvecklare på Veidekke Bostad och 
Nina Wittlöv Löfving är arkitekt på White arkitekter.  
Tillsammans har de ansvaret för utformningen av  
Uppsala View, exteriört och interiört. 

- Det är spännande att få erbjuda bostäder i Uppsalas  
högsta hus, säger Sofie. Vilken utsikt det blir! 

Nina håller med och berättar hur hon tänkt sig husets 
gestaltning.  
 
- Huset väcker såklart uppmärksamhet genom sin höjd 
och utformning. De smäckra gavlarna och den  
oregelbundna formen på taket sätter en tydlig prägel. 
Det känns viktigt att huset upplevs som sympatiskt- den 
mörkgrå fasaden med sin relief tillsammans med  
generösa inslag av trä ger ett lugn och står vackert mot 
omgivningens grönska. 

Lägenheterna är ljusa med smarta, effektiva plan-
lösningar. I hörnen ligger tvåorna och treorna med sina 
långa, inglasade balkonger. Däremellan de yteffektiva  
ettorna utan balkong men med rejält stora fönster. 

- Vår Svanenmärkning ger de boende en stor trygghet, 
säger Sofie. Det innebär att huset är miljövänligt och 
energisnålt.  
 

På 17e våningen ligger en stor 
takterrass i söderläge, säger 
Sofie Blom, projektutvecklare på 
Veidekke Bostad. Arkitekten Nina 
Wittlöv från White är glad för 
den vackra träpanelen som gör 
terrassen ombonad. 
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Utsikt från föreningens takterrass ger en ”top of the 
world”känsla 
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Soligt söderläge 
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Stora fönster och  
     smart förvaring

När du bor i Uppsala View vill du såklart se världen och 
vädret utanför. Därför är fönstren generöst tilltagna och 
bjuder på en lång horisontvy med mycket ljus in i  
lägenheten. Självklart når du också världen med trådlös 
uppkoppling. 

Tvåorna och treorna har fönster åt två håll eftersom kök 
och vardagsrum går över ett hörn och ger en härlig sam-
varodel. Balkongen är lång och inglasad som skydd mot 
väder och vind och den bidrar till att lägenheten känns 
rymlig. Garderobslängan med skjutdörrar i sovrummet 
gör det enkelt att hålla undan i övriga lägenheten.  
Ettorna är ytsmarta med bra förvaring och lika generösa 
fönster. 

Tycker du om att inreda? Vita målade väggar och lackad 
ekparkett ger dig utrymme att styla precis som du vill 
ha det. Marbodalköket i vitt har tåliga mörkgrå bänk- 
skivor i laminat och är lättarbetat med induktionshäll 
och inbyggnadsugn. Badrummet är sobert med vitt 
kakel, ljusgrå klinker, tvättmaskin och torktumlare. 

Att vara först i en bostad är en väldigt speciell känsla. 
Vi har gjort vårt för att skapa kvalitet och trivsel genom 
ett tidlöst tänk i grundstandarden. Nu får du ta över och 
sätta din personliga prägel för att göra din bostad unik. 
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Bostadsfakta 

SNABBFAKTA UPPSALA VIEW
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Adress: Albert Engströmsgatan
Byggherre: Bostadsrättsföreningen Uppsala View
Arkitekt: White Arkitekter, Nina Wittlöv Löfving 
Antal lägenheter: 80 st
Beräknad inflyttning: Årsskiftet 2018/2019
Säljare: Brf Uppsala View 
Mer information: uppsalaview.se

Området
I ett trivsamt uppvuxet bostadsområde med närhet till 
park, förskolor, skolor, shopping, sporthallar och goda 
kommunikationer kommer det ståtliga huset växa upp 
och ta en naturlig plats. Direkt utanför porten till hög-
huset tar gång- och cykelvägar vid. På kringliggande 
gårdar myllrar det av liv och rörelse.

Årsavgift
Som bostadsrättshavare betalar du en årsavgift till  
föreningen, månadsvis i förskott. I månadsavgiften 
ingår bostadsrättens andel av föreningens drift- 
kostnader såsom vatten, uppvärmning, fastighets- 
el, fastighetsskatt, underhåll av fastigheten med mera. 
Avgiften täcker också föreningens räntekostnader och 
amorteringar samt avsättning till underhållsfond. 

Driftskostnader
Brf Uppsala View tecknar ett elabonnemang för hela 
fastigheten. I alla lägenheter finns en underelmätare för 
debitering av lägenheternas elkostnader. Förbrukning av 
varmvatten mäts och debiteras på samma sätt.  
Kostnad för kallvatten, uppvärmning, utökat basutbud 
för TV och bredband ingår i månadsavgiften.  

Drift och skötsel
Bostadsrättsföreningen ansvarar för drift och skötsel av 
gemensamma utrymmen och mark som exempelvis 
hissar, trapphus och parkeringsgarage. Kostnaden för 
detta är inkluderad i årsavgiften.  

Cykel och barnvagnsförvaring
Utrymme för cykeluppställning finns på föreningens 
mark. Barnvagnsrum finns i huset. 
 
 

Bilparkering
I garaget under gården kommer det finnas 40 garage-
platser. Utomhus kommer det finnas 13 parkerings- 
platser inklusive en HKP. Fördelning av platser sker efter 
intresseanmälan och turordning (dock max en  
parkeringsplats per lägenhet och i första hand till de 
större lägenheterna. I mån av plats kan fler platser 
fördelas). Intresseanmälan för garageplats lämnas till 
mäklaren i samband med avtalsskrivning. Hyresavtalet 
tecknas separat med bostadsrättsföreningen. 

Utomhusmiljö
På vindsvåningen finns en gemensam takterrass på 
drygt 40 kvm där alla boende kan ta del av utsikt och 
samvaro. Här kan du njuta av umgänge och samtidigt 
vila ögonen på den vidsträckta utsikten över Uppsala 
City med Domkyrkan i fonden. 
På föreningens mark som omgärdar huset finns det 
bilparkering och cykeluppställning men även plats för 
umgänge och planteringar samt egna uteplatser för  
lägenheter i entrévåningen.  

Sop- och källsortering
Alla lägenheter är utrustade med källsorterings- 
möjligheter under diskbänken. Källsortering och  
hushållssopor har separata behållare i entrévåningens  
soprum. 

Förråd
Alla lägenheter har förrådsutrymme i källaren eller på 
vinden. Vissa lägenheter har även förråd/klädkammare 
inne i bostaden. Se bofaktablad för att ta reda på vad 
som gäller för just din lägenhet.  
 
Badrum
I Uppsala View bygger vi med förtillverkade badrums- 
moduler. Dessa byggs i fabrik och lyfts in i samband 
med stomresningen. Metoden uppfyller de högsta  
kraven vad gäller kvalitet och fuktsäkring. Grund- 
standarden i badrummen är hög med helkaklade 
väggar, klinker på golv, vägghängd WC, spotlights i tak 
samt kommod under handfat för förvaring. Inrednings-
val för badrum erbjuds men kommer bara att kunna 
göras i tidigt skede. 
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I ett trivsamt uppvuxet bostadsområde med 
närhet till park, förskolor, skolor, shopping, 
sporthallar och goda kommunikationer  
kommer det ståtliga huset växa upp och ta 
en naturlig plats. Det är enkelt att ta sig både 
till och från Uppsala View, oavsett var du ska.

Nära till  
  natur och
aktiviteter



19



20

Grundläggning: Pålad betongplatta
Bärande stomme: Prefabricerad betong
Fasadmaterial: Målad betong
Yttertak: Plåt
Fönster/fönsterdörrar: Trä med utvändig aluminium- 
beklädnad
Balkong: Betongplatta, pinnräcke, inglasning (plan 12-25)
Uteplats: Betongplattor
Uppvärmning: Fjärrvärme. Vattenburna radiatorer
Varmvatten: Individuell debitering av varmvatten- 
förbrukning
Ventilation: Mekanisk till- och frånluft med värme- 
återvinning. Spiskåpa med forcering. Frånluft via ventiler i 
badrum och spiskåpa. Tilluftsdon i sovrum och vardags- 
rum
Elinstallation: Kollektivt abonnemang och enskilda under-
mätare i lägenhet för individuell debitering
TV/Tele/IT: Kollektivt abonnemang med utökat basutbud 
för TV och bredband 100/10 Mbit ingår i månadsavgiften. 
Inom lägenhet är det trådlösa signaler för bredband och TV. 
Individuella abonnemang för telefoni, utökat TV-utbud och 
bredbandshastighet

Hiss: Alla lägenheter nås via 2 hissar, varav en möbelhiss
Entrégolv: Keramiska plattor
Trapphusgolv: Linoleum
Trapphusväggar: Målad betong
Trappor: Betong
Post m m: Postboxar, namntavla och anslagstavla i entré. 
Tidningshållare vid lägenhetsdörr  
Barnvagnsförråd: I entrévåning samt i källare
Cykelförråd: Cykelställ på gård med och utan skärmtak
Sophantering: Soprum för hushållssopor och källsortering 
i entrévåning
Tvättstuga: Finns ej. Alla lägenheter är utrustade med 
tvättmaskin och torktumlare.
Parkering: 40 garageplatser och 13 markparkeringar  
inklusive 1 HKP
Förråd: Förråd i källare eller vindsplan för samtliga  
lägenheter. 

BYGGNADS- 
BESKRIVNING   

ALLMÄNT FASTIGHETEN

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Reservationer
Samtliga bilder i säljmaterialet är illustrationer. Detta innebär 
att avvikelser kan förekomma mellan bilderna och färdig 
bostad. I byggnads-, lägenhets- eller inredningsvalsbeskriv-
ningar 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. Tillval kan förekomma på illustrationer.



21

LÄGENHETS-
BESKRIVNING

ALLMÄNT LÄGENHETEN

Rumshöjd: Generellt ca 2,50 m. Lägenheter i entrévåning 
generellt cirka 2,9 m.  
I badrum samt inklädnader i tak cirka 2,25 m
Lägenhetsdörr: Säkerhetsdörr
Golv: Fabrikslackerad ekparkett
Socklar: Vita, fabrikslackerade med synliga infästningar
Väggar: Lägenhetsskiljande väggar och yttervägg i betong, 
innerväggar i lättbetong. Badrumsvägg 4 cm betong. Alla 
väggar förutom i badrum är vitmålade
Innertak: Vita med synliga elementskarvar. Inklädnad i 
gips av ventilation enligt bofaktablad
Innerdörrar: Vita fabrikslackerade släta med handtag i  
metall
Dörrfoder och lister: Vita fabrikslackerade med synliga  
infästningar 
Smygar vid fönster: Vitmålad betong
Fönsterbänkar: Ljusgrå i natursten
Garderober: Skjutdörrsgarderober vita släta enligt bofakta-
blad
Klädkammare: Endast 3 rok lgh 1105-2505, vitmålat enkel 
underbehandling. Hylla med klädstång. Inredning enligt bo-
faktablad

Kök
Snickerier: Köksinredning från Marbodal lucka Aspekt vit 
med vit takanslutning och sparksockel. Handtag Solo rost-
fritt 128 mm
Bänkskiva: Laminat
Diskbänk: Rostfri heltäckande
Vitvaror: Vita vitvaror från Siemens. Kombinerad kyl/frys 
med undantag för 3 rok lgh 1105-2505 som har separat kyl 
och frys. Induktionshäll och inbyggnadsugn. Mikrovågsugn i 
överskåp. Diskmaskin i lägenheter 2-3 rok. Förberett för disk-
maskin i 1 rok, erbjuds som tillval 
Kakel: Vitt blankt liggande 100x300 mm över bänkskåp

Badrum
Golv: Ljusgrå klinker 100x100 mm, ej golvvärme
Väggar: Vitt blankt kakel 200x400 mm
Porslin: Vägghängd wc-stol, vitt handfat med kommod från 
Aspen
Duschplats: Dushdraperistång
Tvätt:  Tvättmaskin och torktumlare från Siemens. Upp- 
ställning enligt bofaktablad
Övrigt: Spegel med belysning ovan handfat. Två spotlights i 
tak. Krokar och toapappershållare i metall 
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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 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 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.

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 på- 
verka så att du får just det drömboende du önskar.

Att köpa helt
        ny bostad
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1. Förhandsavtal
När du bestämt dig för en bostad träffar du fastighets- 
mäklaren och skriver ett förhandsavtal.
Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och  
bostadsrättsföreningen. I samband med avtals-
tecknandet betalar du ett förskott till bostadsrätts-
föreningen på 50 000 kronor. Om du ska låna pengar
behöver du ett lånelöfte från en bank. 

2. Byggstart
När hälften av bostäderna är sålda tar vi byggstarts-
beslut och börjar bygga. Självklart håller vi dig löpande 
uppdaterad om vad som händer i projektet. 

3. 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. 

4. Informationsmöte
Alla köpare bjuds in till ett informationsmöte där vi 
berättar om besiktningar, praktiskt detaljer och för-
beredande information inför tillträdet. 

5. Upplåtelseavtal
Cirka 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 telefon 
eller mejl. 

9. Utvärdering av ditt bostadsköp 
Vi vill att du ska trivas i din nya bostad och dialogen med 
dig är en viktig del i vårt arbete. Därför hoppas vi att du 
har tid att svara på några frågor efter att du flyttat in. Här 
du också möjlighet att ge din personliga feedback till oss. 

SÅ HÄR GÅR ETT KÖP TILL:
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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 så- 
väl 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 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 bostads-
rätter 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 förhands- 
avtalet 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 bo-
städer. 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.

Trygghet 
 och garantier
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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. Bostadsrätts- 
föreningen 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.

Bostadsrätt
      helt rätt 



26

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 varu-
märken i världen kan mäta sig med Svanen. Det är en 

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

världsledande miljömärkning som ställer marknadens 
tuf faste 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.

Bo Svanenmärkt  
  gör en klimatinsats
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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. 

Du får mer tid över – I en välplanerad, nybyggd bo-
stad behöver du inte lägga tid på att ändra eller re-
novera - 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 bo-
stad, 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 bostadsutvecklings-
bolag och är noterat på Oslobörsen. Den näst största 
ägaren av koncernen är vi medarbetare, vilket är 
speciellt bland börsnoterade företag och skapar ett 
alldeles unikt engagemang.

7 SKÄL ATT VÄLJA VEIDEKKE

Varför välja 
     Veidekke
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