
Brf Skogshöjden Emily Larsson - Göteborg

Drömmen om det     
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Fräscha kulörval med liggande vit och ljusgrå 
träpanel på husfasaderna. Carport och förråd 
i stående träpanel går i blått, grått och ockra, 
och  skapar avskildhet mellan villorna.

De lugna och gröna omgivningarna skapar  
en fin inramning till bostadsområdet. 

Bilden är en illustration. Avvikelser i slutligt utförande kan förekomma.
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Jogging eller 
promenad 
äldre par.

Älvängen är ett mysigt samhälle med sin 
egen småstadskaraktär och närhet till  
naturen. De smidiga kommunikationerna 
gör vardagslivet enkelt och bekvämt.

Vardagslivet i Älvängen kännetecknas av smidighet och närhet 
till det mesta. I tätorten finns bland annat bageri, vårdcentral, 
blomsterbutik, restauranger och livsmedelsbutiker. Här hittar 
du även frisör, tandläkare, optiker, bibliotek, cykelaffär och 
klädbutik. Det är också gott om fritidsaktiviteter. Allt från 
 fotboll, ridning, motocross, golf, innebandy, friidrott, dans och 
gym till utförsåkning i Alebacken. Lägg till skogens alla möjlig-
heter till frisk luft i varje andetag. Med så många alternativ i 
grannskapet blir avstånden korta och logistiken enklare. 

För här i Älvängen är det nära till allt som du och din familj 
 behöver. Dessutom expanderar det levande samhället och 
 utbudet ökar ytterligare. Nya bostäder, ny skola och nya 
 verksamheter kompletterar den redan uppvuxna orten utmed 
E45:an som numera är tvåfilig och snabb. Tåg och pendeltåg 
har täta avgångar till Göteborg, Trollhättan och Vänersborg. Du 
når exempelvis Göteborg på bekväma 21 minuter och Trollhättan 
på endast 18 minuter. På så vis blir det mer tid över för familjeliv, 
umgänge och egna intressen.

I tillägg till allt detta funderar kommunen på hur man kan göra 
älvstranden mer tillgänglig och attraktiv. Så nog är trakten full 
av engagemang och framtidstro.

Stort utbud   
   som ständigt 
växer
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Kompisar, trygghet 
   och bekvämt 
vardagsliv

Bostadsområdet har barnvänliga 
gator och en trygg lekmiljö. 

Det nya bostadsområdet Kronogården ligger naturskönt i den 
sydöstra delen av Älvängen. Centrum och pendeltåg når du 
enkelt med den nya elbusslinjen. Gatorna är smala och bidrar 
på så sätt till ett lugnare tempo. Tillsammans med de nya gång- 
och cykelvägarna skapas en trygg miljö för stora och små. 

Kronogården växer nu vidare med nya hus och lägenheter i 
olika upplåtelseformer. I Skogsbacken, vår fjärde etapp,  bygger 
vi moderna och klimatsmarta radhus och villor. Här blir du och 
din familj omgivna av kompisar, lekytor och natur. Och 
 kompisar kommer det definitivt att finnas många av bland 
grannarna. Brevlådor, miljöhus och gäst parkering ligger  
samlade vid infarterna till  Skogsbackens gator, Näckens väg 
och Nymfernas väg. Allt för att skapa så lite trafik som möjligt   
i kvarteren.
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Bilden är en illustration. Avvikelser i slutligt utförande kan förekomma.

Elbussens hållplats ligger en kort 
promenad bort.

Placering av postlådor  
och miljöhus.

Gästparkering Miljöhus och postlådor

Befintlig bebyggelse.

Vintergrön häck skapar avskildhet mot vägen
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Skogsbacken ger 
 flera alternativ till 
trivsamt boende

I detta nya område erbjuder vi fyra typer av bostäder – 
 radhusen Maja och Bosse samt villorna Lisa och Lasse.   
Alla har en skön hemkänsla och det blir lätt att hitta det som 
 passar dina behov.

De stilrena husen är vackert placerade i den böljande naturen 
och flera tomter har direkt anknytning till skogen. Bostäderna 
byggs i två plan med pulpettak och liggande träpaneler på 
 fasaden. Färgsättningen går i vita och ljusgrå nyanser samt 
accentfärger blått, grått och ockra för carport och förråd. 
Detta bidrar till ett modernt men samtidigt tidlöst intryck.

Inuti är husen välplanerade och kvadratsmarta, vilket skapar 
trivsel och en smidig vardag. Självklart är även inredningen 
genomtänkt. De påkostade och välutrustade köken har 
exempelvis inbyggd ugn och mikro i högskåp. Du får också 
en bra överblick över underskåpens innehåll genom ett 
 praktiskt lådsystem med dämpning.

Samtliga hus erbjuds i bostadsrättsform där allt yttre 
 underhåll ingår i månadsavgiften. Räkna med ett bekvämt 
och lättskött boende med mer tid till familj och fritid.
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Villa Lisa    
   107 kvm
För dig som föredrar ett friliggande hus är Villa Lisa ett bra och 
 yteffektivt alternativ. Här ingår carport, rymligt uteförråd, häck mot 
gatan samt grovplanerad trädgård, vars utformning du kan påverka 
genom våra tillval.

Villa Lisa är ett trivsamt hus där du efter hallen möts av ett stort 
 vardagsrum med egen altandörr ut mot trädgården. På första plan 
finns också kök, tvättstuga med separat groventré och wc med 
dusch. Det välplanerade köket har en halvö mot vardagsrummet samt 
utgång till uteplatsen på framsidan, vilket ger huset totalt fyra 
 i ngångar och stora möjligheter att släppa in varma sommarvindar. 

På det övre planet finns tre sovrum, möblerbar hall och badrum. 
Till det större sovrummet kan du dessutom välja en stor klädkammare 
som tillval. Villa Lisa har alla förutsättningar att bli ett personligt, 
 ombonat och gemytligt hem med plats för en bekväm livsstil.

Se separat Bofaktabroschyr för större och skalenliga planritningar.

K Kyl

F Frys

Induktionshäll

U/M Högskåp med
ugn och micro

DM Diskmaskin G

SKJ

ST Från- och till-
luftsväxlare

VLGarderob

Fjärrvärme-
växlare

Vindslucka

Skjutdörrar

Städskåp FTX

FV

Hylla med 
klädstång

Torktumlare

El/mediaskåp

TM

TT

EMC

Tvättmaskin Vattenutkastare

Öppningsbart 
fönster

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära

Skala 1:100

Rumshöjd ca 2,50m i entrevåning och 2,40m i 
övre våning.
Rumshöjd i tvätt och WC/D ca 2,25m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m, i vardagsrum 
mot uteplats ca 0,6m

Upprättad 2016-12-20

BOFAKTABLAD

BRF SKOGSBACKEN

VILLA LISA, 107m2

HUS NR 6, 8, 17, 21, 24, 26, 

28, 44, 52
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Radhusen  
   Bosse & Maja      
116 kvm
Våra mysiga radhus kommer i två versioner där endast trädgårdarnas 
baksidor skiljer sig åt. Majas baksida består av en stor, privat terrass 
där du kan njuta av lugnet och utsikten mot skogen. Här finns också 
ett avskiljande plank mot omgivande grannar. Bosses baksida utgörs 
av en grovplanerad trädgård i söderläge och har dessutom ett till-
hörande förråd. Utformningen av trädgården kan du själv påverka 
genom våra tillval.  Samtliga framsidor har en asfalterad uppfart med 
plats för två bilar, ett praktiskt förråd och en välkomnande uteplats. 
Mellan uppfarterna planteras en avskiljande häck.

Radhusens första plan har en luftig planlösning och siktlinje rakt 
igenom bostaden. Här finns hall, tvättstuga, wc med dusch, kök och 
vardagsrum. Köket är utrustat med en halvö med bardiskskiva mot 
det rymliga vardagsrummet – utmärkt för både vardag och fest. 
 Övervåningen består av hela fyra sovrum, badrum och möblerbar hall 
som även kan användas som ett mindre allrum. Det går också att ta 
bort en vägg och istället få tre sovrum och ett större allrum i vinkel. 

Se separat Bofaktabroschyr för större och skalenliga planritningar.

K Kyl

F Frys

Induktionshäll

U/M Högskåp med
ugn och micro

DM Diskmaskin G

SKJ

ST Från- och till-
luftsväxlare

VLGarderob

Fjärrvärme-
växlare

Vindslucka

Skjutdörrar

Städskåp FTX

FV

Hylla med 
klädstång

Torktumlare

El/mediaskåp

TM

TT

EMC

Tvättmaskin Vattenutkastare

Öppningsbart 
fönster

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära

Skala 1:100

Rumshöjd ca 2,50m i entrevåning och 2,40m i 
övre våning.
Rumshöjd i tvätt och WC/D ca 2,25m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m, i vardagsrum 
mot uteplats ca 0,6m

Upprättad 2016-12-20

BOFAKTABLAD

BRF SKOGSBACKEN

RADHUS BOSSE , 116m2

HUS: 27, 29, 31
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Induktionshäll

U/M Högskåp med
ugn och micro

DM Diskmaskin G

SKJ

ST Från- och till-
luftsväxlare

VLGarderob

Fjärrvärme-
växlare

Vindslucka

Skjutdörrar

Städskåp FTX

FV

Hylla med 
klädstång

Torktumlare

El/mediaskåp

TM

TT

EMC

Tvättmaskin Vattenutkastare

Öppningsbart 
fönster

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära

Skala 1:100

Rumshöjd ca 2,50m i entrevåning och 2,40m i 
övre våning.
Rumshöjd i tvätt och WC/D ca 2,25m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m, i vardagsrum 
mot uteplats ca 0,6m

Upprättad 2016-12-20

BOFAKTABLAD

BRF SKOGSBACKEN

RADHUS MAJA , 116m2

HUS: 7, 9, 11, 13
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K Kyl

F Frys

Induktionshäll

U/M Högskåp med
ugn och micro

DM Diskmaskin G

SKJ

ST Från- och till-
luftsväxlare

VLGarderob

Fjärrvärme-
växlare

Vindslucka

Skjutdörrar

Städskåp FTX

FV

Hylla med 
klädstång

Torktumlare

El/mediaskåp
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Tvättmaskin Vattenutkastare

Öppningsbart 
fönster

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära

Skala 1:100

Rumshöjd ca 2,50m i entrevåning och 2,40m i 
övre våning.
Rumshöjd i tvätt och WC/D ca 2,25m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m, i vardagsrum 
mot uteplats ca 0,6m

Upprättad 2016-12-20

BOFAKTABLAD

BRF SKOGSBACKEN

RADHUS MAJA , 116m2

HUS: 5
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växlare
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Städskåp FTX
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Hylla med 
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TT

EMC

Tvättmaskin Vattenutkastare

Öppningsbart 
fönster

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära

Skala 1:100

Rumshöjd ca 2,50m i entrevåning och 2,40m i 
övre våning.
Rumshöjd i tvätt och WC/D ca 2,25m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m, i vardagsrum 
mot uteplats ca 0,6m

Upprättad 2016-12-20

BOFAKTABLAD

BRF SKOGSBACKEN

RADHUS BOSSE , 116m2

HUS: 27, 29, 31
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Induktionshäll

U/M Högskåp med
ugn och micro

DM Diskmaskin G

SKJ

ST Från- och till-
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VLGarderob

Fjärrvärme-
växlare
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Öppningsbart 
fönster

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära

Skala 1:100

Rumshöjd ca 2,50m i entrevåning och 2,40m i 
övre våning.
Rumshöjd i tvätt och WC/D ca 2,25m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m, i vardagsrum 
mot uteplats ca 0,6m

Upprättad 2016-12-20

BOFAKTABLAD

BRF SKOGSBACKEN

RADHUS BOSSE , 116m2

HUS: 27, 29, 31
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Villa Lasse    
   127 kvm
För dig som behöver mer utrymme erbjuder vi välplanerade och 
flexibla Villa Lasse. Även här ingår carport, rymligt uteförråd, häck 
mot gatan samt grovplanerad trädgård. Du avgör själv hur du vill 
utforma trädgården genom våra tillval.

Villa Lasse känns välkomnande och hemtrevlig genom sin generösa 
planlösning. Köket är lättjobbat och utrustat med en halvö med 
bardiskskiva som standard. Det väl tilltagna vardagsrummet går i 
vinkel och har också en glasdörr som leder ut till trädgården på 
baksidan. På första plan finns dessutom wc med dusch, förråd 
under trappan och tvättstuga med separat groventré. Liksom Lisa 
har även Lasse fyra ingångar vilket ger ett öppet och luftigt intryck.

På det övre planet ligger fyra sovrum, ett rymligt allrum, praktisk 
klädkammare samt badrum. Den flexibla planlösningen ger dig 
bland annat möjlighet att ersätta ett av sovrummen med ett större 
allrum i vinkel. Villa Lasse är utan tvekan ett trevligt och funktionellt 
familjehus som bland annat utmärker sig genom bra förvaring och 
frikostiga ytor.

Se separat Bofaktabroschyr för större och skalenliga planritningar.

K Kyl

F Frys

Induktionshäll

U/M Högskåp med
ugn och micro

DM Diskmaskin G

L

ST Från- och till-
luftsväxlare

VLGarderob

Fjärrvärme-
växlare

Vindslucka

Linneskåp

Städskåp FTX

FV

Hylla med 
klädstång

Torktumlare

El/mediaskåp

TM

TT

EMC

Tvättmaskin

Skala 1:100

Rumshöjd ca 2,50m i entrevåning och 2,40m i 
övre våning.
Rumshöjd i tvätt och WC/D ca 2,25m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m, i vardagsrum 
mot uteplats ca 0,6m.

Upprättad 2016-12-20

Öppningsbart 
fönster

Vattenutkastare

BOFAKTABLAD

BRF SKOGSBACKEN

VILLA LASSE, 127m2

HUS: 14, 16, 18, 32, 34, 36, 

38, 42 

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära
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Parkering
Villa Lisa och Villa Lasse har egen uppfart med plats för 
två bilar, varav en i carport. Radhusen Bosse och Maja 
har en egen uppfart med plats för två bilar. Gästparkering 
finns vid entrén till södra området, Nymfernas väg. 

Förråd
Villa Lisa och Villa Lasse: Till bostäderna hör ett oisolerat 
förråd som är ihopbyggt med carporten och ligger i direkt 
anslutning till huset. Det finns möjlighet att välja till 
isolering för förrådet. 

Radhus Bosse: Till bostäderna hör två oisolerade förråd 
som är ihopbyggda med huset, ett på framsidan och ett 
på baksidan. Radhus Maja: Till bostäderna hör ett 
oisolerat förråd på framsidan, vilket är ihopbyggt med 
huset. Till båda radhustyperna finns det möjlighet att 
välja till isolering för förrådet på framsidan.

Källsortering
Källsorteringen blir lekande lätt med två gemensamma 
miljöhus vid entréerna till områdena.

Värme och ventilation
Husen är anslutna till fjärrvärmenätet. Värmen distribueras 
som vattenburen golvvärme på entréplan och i radiatorer 
på övre plan. Ventilationen är av typ FTX, från- och 
tillufts ventilation med återvinning. Med ett FTX-system 
tas värmeenergin i den förbrukade ventilationsluften  
tillvara istället för att gå  direkt ut i det fria. Energi sparas 
samtidigt som inomhusklimatet blir bättre.

Driftskostnader
Kostnaden för bland annat sophämtning, basutbud för 
TV och kallvatten enligt schablon ingår i månadsavgiften. 
Husen har individuell vattenmätning och verklig förbruk-
ning avläses och regleras retroaktivt. Kostnaden för 
bredband, el, varmvatten och fjärrvärme ingår ej i 
 månadsavgiften. Så snart du flyttar in har du möjlighet 
att själv påverka dina driftkostnader. 

Drift och skötsel
Föreningen ansvar för drift och skötsel av husens 
exteriör såsom ommålning, takläggning samt 
gemensamma utrymmen och mark utanför upplåten 
tomtmark; miljöhus, planteringar, gångytor mm. 
Kostnaden är inkluderad i månadsavgiften. Du ansvarar 
själv för interiört underhåll och den mark som är 
upplåten till din bostadsrätt.

Mer fakta om   
    vardagen i   
Skogsbacken
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BYGGNADS- 
BESKRIVNING   

HUS- 
BESKRIVNING

ALLMÄNT HUSET

Grundläggning  Isolerad bottenplatta på mark  
av betong.

Bärande stomme  Trä.

Yttervägg  Träväggar med liggande träpanel samt  
stående träpanel på förråd och carport.

Innerväggar  Gipsskiva, regelverk. 

Yttertak  Råspont, papp. 

Fasad  Målad träfasad.

Fönster Trä, vita.

Ytterdörr  Trä, vit. Runt fönster i en dörr i båda  
radhustyperna och Villa Lasse samt i 
båda dörrarna i Villa Lisa.  
Grå förrådsdörr.

Plåtarbeten  Hängrännor, fotplåt, stuprör, dropp- 
 bleck och dylikt utföres med plåt.

Mark  Villa Lisa & Villa Lasse: Uteplats mot  
gata i betong marksten. Uppfart samt    
yta i carport asfalteras. Uteplats på 
 baksida i packat grus för egen belägg-
ning.  Häck plantering utmed gata.  
Trädgården upplåtes med grov-
planerad tomt. 
 
Radhus Bosse & Maja: Uteplats mot  
gata har altan av trätrall. Parkerings - 
platser asfalteras. Häckplantering på   
framsida mellan tomterna. Radhus  
Maja nr. 5, 7, 9, 11, 13 och 15 upp-

 låtes med anlagd trätrall på baksidan.  
 Radhus Bosse nr. 25, 27, 29, 31 och  
 33 upplåtes med grov planerad tomt.

Värmesystem  Bostadshusen värms med fjärrvärme,  
vattenburen golvvärme i entrévåning  
och i radiatorer på övre plan.

Ventilation  FTX (från- och tilluftsventilation med  
värmeåtervinning).

El-installationer  Elcentral med automatsäkring och 
jordfelsbrytare.

TV/Tele/Data  Via fiber.

WC/DUSCH & GÄST-WC

Brevlådor Samlade vid respektive miljöhus.

Soptunnor  Vid respektive miljöhus vid infarterna  
till områdena.

ALLMÄNT HUSET: INTERIÖRT 

Golv  3-stav ekparkett.

Socklar Trä, vita, fabrikslackerade.

Väggar  Släta, vita, målade.

Innertak  Gipsplank, vita.

Innerdörrar  Släta, vita.

Dörrfoder/ 
listverk  Vita, fabrikslackerade.

Smygar vid  
fönster  Gips, vita.

Fönsterbänkar Sten, grå.

Garderober  Släta, vita luckor.

KÖK

Snickerier   Vit slät lucka med vit takanslutning och 
handtag av metall.

Bänkskiva/ 
diskbänk  Bänkskiva av laminat. Diskbänk i rostfritt.

Vitvaror   Energieffektiva vitvaror i vitt, typ  
 Siemens. Kyl samt frysskåp, induk   -
tionshäll, inbyggd ugn och mikro i 

 högskåp, diskmaskin.

Spisfläkt  Vit, utdragbar.

Stänkskydd  Kakel.

BADRUM/DUSCH

Golv  Klinker.

Vägg  Kakel.

Porslin   Golvstående WC-stol och kommod med 
handfat och spegelskåp.

Bad/ 
duschplats   Undervåningen duschplats med dusch-

vägg, övervåningen badkar.

Övrigt   Kaklad fönstersmyg, sänkt tak för  
installationer.

ÖVRIGT

Klädkammare  Hylla och klädstång.

Trappa   Trätrappa, vit med eksteg och ekhandledare.

Vitvaror tvätt   Energisnål tvättmaskin och torktumlare,  
typ Siemens. Vit bänkskiva av laminat   
ovanpå tvättmaskin och torktumlare.

Reservationer
Vissa exteriöra och interiöra bilder i säljmaterialet är illustra tioner. Övriga 
bilder är fotograferade i visningshuset. Detta innebär att avvikelser kan 
förekomma mellan bilderna och färdig bostad. I byggnads-, lägenhets- 
eller inredningsvalsbeskrivningar kan utbyte av material eller modeller 
förekomma eftersom uppdateringar av modellserier eller material sker 
löpande. Produkten eller materialet ersätts då med likvärdig produkt så 
att funktion eller design inte förändras väsentligt. Sker ett utbyte aviseras 
detta endast om funktion eller design synnerligen ändras.
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Att köpa en ny bostad är för många av oss vårt livs 
största affär. Och att köpa en helt ny bostad är dess-
utom lite speciellt - bostaden finns ju inte ännu. Många 
beslut ska fattas och ofta dröjer det ett tag innan du 
kan flytta in. Då kan det vara tryggt att veta att vi  
kommer att finnas med dig under hela resan.

Professionell hjälp hela vägen
För att du ska få den bästa rådgivningen och för att 
dina intressen som köpare ska tas tillvara på allra 
bästa sätt, har vi valt att alltid sälja våra bostäder via  
registrerade fastighetsmäklare.

Boendekostnadskalkyl
Din fastighetsmäklare kan hjälpa dig om du vill få  
en beräkning av dina framtida boendekostnader.  
Kontakta fastighetsmäklaren för en personlig boende-
kostnadskalkyl.

Finansiering
När du har bestämt dig och det är dags att se över  
finansieringen, har vi goda bankkontakter. Den bank 
som finansierar byggandet åt bostadsrättsföreningen  
är alltid väl insatt i bostadsprojektet och kan erbjuda  
dig fördelaktiga villkor. Prata gärna med din mäklare  
om du vill veta mer.

Att köpa helt
     ny bostad

Visste du förresten att nio av tio som en gång köpt en ny-
producerad bostad väljer det igen när det är dags att flytta? 
Enligt våra kunder är det för att man får ett modernt och 
välplanerat boende, där ingen tidigare bott och där allt är 
nytt och fräscht. Dessutom kan du vara med och påverka 
– så att du får just det drömboende du önskar.

1. Förhandsavtal
När du bestämt dig för en bostad, träffar du fas-
tighetsmäklaren och skriver ett förhandsavtal. 
Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och 
bostadsrättsföreningen. I samband med avtalsteck-
nandet betalar du förskott till bostadsrättsföreningen 
på 50 000 kr. Om du ska låna pengar, behöver du ett 
lånelöfte från en bank.

2. Byggstart
Vi kommer löpande att hålla dig uppdaterad om vad 
som händer i projektet och även meddela dig när 
byggstartsbeslut är fattat och byggnationen därmed 
kan påbörjas.

3. Dina inredningsval
Du kan själv till viss del påverka material och färger 
för att förverkliga just din bostadsdröm. Du gör dina 
inredningsval hemma i lugn och ro med hjälp av vårt 
digitala system Homemaker. Till din hjälp har du vår 
inredare som ger dig tips och råd.

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

5. Upplåtelseavtal
Ca 3–6 månader innan tillträdet tecknar du ett upp- 
låtelseavtal och betalar en handpenning på tio procent  
av insatsen (minus tidigare betalt förskott).

6. Besiktning
När ditt hem är färdigt är du med vid besiktningen 
som utförs av en opartisk besiktningsman.

7. Tillträde
När du visat upp kvitto på slutbetalningen får du dina 
nycklar. Vi går noggrant igenom din nya bostad och 
föreningens gemensamma utrymmen. Alla dokument 
om bostaden och bostadsrättsföreningen får du samlat 
i en bopärm.

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

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

SÅ HÄR GÅR ETT KÖP TILL:
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Trygghet 
   och garantier

Bostadsrätt
      helt rätt 

Att köpa en ny bostad är ett stort och viktigt beslut. Det 
är en investering på lång sikt som både ska ge livskva-
litet och god nattsömn. För att du ska känna dig trygg 
vid såväl köpet – som en lång tid framöver – erbjuder vi 
dig trygghetslösningar och garantier som skyddar dig 
som köpare. Dessutom kan det vara tryggt att veta att 
Veidekke Bostad ingår i Skandinaviens fjärde största 
byggkoncern med lång erfarenhet av bostadsbyggande. 

Förskottsgaranti
Detta är en bankgaranti som försäkrar dig om att du får 
tillbaka ditt inbetalda förskott om projektet mot förmo-
dan inte blir av.

Fullgörandeförbindelse
Vårt moderbolag, Veidekke ASA, går i god för att vi på 
Veidekke Bostad fullgör våra byggprojekt (d.v.s. att vi 
fullgör totalentreprenaden mot bostadsrättsföreningen).

Entreprenadgaranti
Bostadsrättsföreningen har en femårig entreprenad- 
garanti, räknad från godkänd slutbesiktning med en efter-
följande femårig ansvarsperiod för dolda fel. Dessutom 
har alla vitvaror du köpt via oss minst två års garanti.

Garantier för osålda bostadsrätter
Om det skulle finnas några bostäder som är osålda när 
du och dina grannar flyttar in, täcker Veidekke Bostad 
månadsavgifterna för de osålda bostadsrätterna.  
Vi tar också ansvar för försäljningen av dessa. Osålda 
bostadsrätter förvärvas av Veidekke Bostad senast sex 
månader efter färdigställande.

Rätt till frånträdande av förhandsavtal
Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och 
bostadsrättsföreningen. Du har rätt att frånträda för-
handsavtalet om bostaden inte upplåts med bostadsrätt 
senast vid tillträde, eller om de insatser och avgifter som 
skall betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än vad 
som angivits i kostnadskalkylen och förhandsavtalet.

Ditt försäkringsskydd
Bostadsrättsföreningen gör en gemensam upphand-
ling och står för bostadsrättstillägget för alla förening-
ens bostäder. Detta gör att du får en billigare hemför-
säkring och föreningen har en säkrare skadehantering 
vid eventuella skador i huset. Tänk på att upplysa ditt 
försäkringsbolag om detta när du tecknar hemförsäk-
ring för din nya bostad.

Det är bostadsrättsföreningen, det vill säga du och dina 
grannar, som äger fastigheten. Du ansvarar för inre  
underhåll i din bostad och får själv bestämma över  
mindre reparationer och ombyggnader. Föreningen  
svarar för underhållet av alla gemensamma utrymmen 
och anläggningar. 

Bostadsrättsföreningens styrelse
Bostadsrättsföreningens första styrelse utses under 
byggtiden av Veidekke Bostad. En tid efter att huset 
är färdigbyggt lämnar den byggande styrelsen över till 
en ny styrelse som väljs av bostadsrättsföreningens 
medlemmar. Detta sker vid en föreningsstämma. Vi på 
Veidekke Bostad erbjuder stöd och utbildning till den 
nya styrelsen.

Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan
Tidigt i projektet upprättas en kostnadskalkyl som är 
grunden för den ekonomiska planen. Både kostnads-
kalkylen och bostadsrättsföreningens ekonomiska plan 
har granskats av Boverkets godkända intygsgivare, som 
kontrollerat att planen vilar på tillförlitliga grunder. Veidekke 
Bostad följer de regler och den branschpraxis som  
gäller avseende avskrivningar. Läs mer om detta på 
www.veidekkebostad.se/avskrivningar.

Ansvar för förvaltning
De första två åren sköter ett externt förvaltningsbolag 
föreningens ekonomiska förvaltning. Bostadsrättsför-
eningen tecknar också, på marknadsmässiga villkor, ett 
skötselavtal med en teknisk förvaltare. Även detta avtal 
löper normalt över två år. Därefter kan föreningens 
medlemmar själva välja hur man vill att förvaltning och 
fastighetsskötsel ska ske.
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Varför välja 
      Veidekke

Vi på Veidekke Bostad är övertygade om att framtidens 
bostäder ska utvecklas i samspel mellan oss och dig. 

Genom att involvera, lyssna och prata med våra kunder, 
boende i området och beslutsfattare förstår vi bättre 
varje bostadsprojekts unika förutsättningar. Kunskapen 
använder vi för att skapa attraktiva bostäder och boende-
miljöer. Vi vill bidra till samhällets utveckling genom att 
skapa miljöer där människor vill leva.

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar. 

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 bo- 
stadsprojekt i nära dialog med dig. Hos oss har 
du möjlighet att till viss del vara med och påverka  
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 funk-
tionell och har genomtänkta lösningar som följer  
dagens höga krav på säkerhet. Vi lägger omsorg 
både på bostaden och på den tillhörande utomhus-
miljön.

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.

7 SKÄL ATT VÄLJA VEIDEKKE



Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar  •  veidekkebostad.se

 Tillsammans 
     förverkligar vi 

         bostadsdrömmar

BRF SKOGSBACKEN KRONOGÅRDEN
Info:  www.veidekkebostad.se/skogsbacken
Mäklare: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
Fredrik Hellberg, 0702-33 32 33  
fredrik.hellberg@lansforsakringar.se

Veidekke kundcenter: kundcenter.vast@veidekke.se  031-50 56 00

Version: 2017-01-16


