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

Gröna inslag 
från gatuplan.

Grannens 
gröna tak blir 
din trädgård.

Alla väder-
streck har sin 
charm.
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Balkonger i 
söder med utsikt 
över staden

Stadslivet alldeles 
utanför knuten.

Glaserad keramisk 
platta reflek-
terar ljuset vackert. 
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       Urbana Malmö
– living när det
    är som allra bäst

Mat och mötesplatser är viktiga ingredienser för att en stad  
ska behålla sin dragningskraft. I Malmö hittar du garanterat en 
meny på en plats som passar dig. Här finns något för alla  
smaker och här finns kokkonst från alla världens hörn. Sedan  
en tid har Malmö också sin egen Saluhall som ytterligare fyller 
lystmätet av smakupplevelser.

Sommaren är ett himmelrike för dig som gillar uteserveringar.
Lilla torg och alla andra mysiga platser bidrar till att skapa den 
unika atmosfär som bara finns i Malmö. Precis som menyerna är 
många, är även kulturutbudet stort. Stadsteatern, Malmö Opera, 
Victoriateatern är bara några av alla de scener som drar publiken. 
Vid kanalen hittar man också mötesplatsen Malmö Live med 
sitt konserthus som ger ljuva toner rättvisa och kan presentera 
kända stjärnor från musikvärlden. På samma adress finns ock-
så hotell och kongressmiljöer.

Ännu fler spännande mötesplatser följer med den nya stads- 
delen Nyhamnen som sträcker sig från Carlsgatan i söder till 
Frihamnskajen i norr. Läget vid hamnbassängerna och havet 
tas tillvara. Marinan, havsbad, kajer, flytande hus, caféer, res-
tauranger och butiker är några av de spännande mötesplatser  
vid havet som Malmö stad ser framför sig. Även högtflygan- 
de planer som linbana och båttaxi finns bland förslagen. Gröna  
boulevarder, promenadstråk och gröna tak ingår också   det  
som blir en ny sida av Malmö. 

Citylivet blir alltså bara bättre och bättre!

i
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       Malmö Living       
skön livsstil på ren
       svenska

Ja, det är verkligen att leva i Malmö, på det som kommer 
att bli en av stans mest åtråvärda adresser. Här på Carlsgatan, 
granne med Centralstationen, är förbindelserna så klart de  
absolut bästa. Hela området öster om Centralstationen och 
norr om bangården blir en ny levande del av Malmö med plats 
för både arbetsplatser och bostäder. 

Planerna för området är storslagna och mycket gröna. Här 
finns redan närheten till havet och snart också närhet till 
Bangårdsterrassen som blir ett grönt rekreationsstråk som 
hämtat inspiration från New Yorks gröna stråk High Line på 
Manhattan. Den nya stadsdelen, som går under namnet 
Nyhamnen, binds samman med de gamla delarna av staden 
genom gång- och cykelbroar över bangården. 

Det här är det nya Malmö, som blir en framtida mittpunkt på 
kartan när allt är utbyggt. Arkitekturen blir spännande och 
kommer att ge Malmö en ny skyline. Bland annat pratas det 
om en ny byggnad för tingsrätt och förvaltningsrätt som ritas 
av den välkända danska arkitekten Henning Larsen. 

Känslan av att vara mitt i Malmö kommer att vara påtaglig. 
Bara några steg och du är vid Dockan, Stortorget, Lilla Torg, 
Malmö Live eller Malmö Saluhall – allt är nära. Och håller du 
dig i kvarteret planeras för både små trevliga fik, restauran-
ger och annat som kryddar tillvaron.

Du har fördelen att vara bland de första som flyttar hit. Pion- 
järsanda mitt i hjärtat av Malmö.
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Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.

Takterrass på ca 50 m2

 

till husets Penthouse på 
tjugonde våningen.

Inglasade 
balkonger 
förlänger 
ditt uteliv.

Ca 12 m2 
balkong i väster 
våning 9–18.
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Takterrass, ca
49 m2, på nittonde 
våningen.

Balkong på 
ca 32 m2 i söder 
och väster.

Takterrass, ca
37 m2, på artonde 
våningen.
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Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.

Ta hissen ner 
till stan och stig 
ut genom 
entrén som ligger 
runt hörnet. 

Terrassen delas 
med grannen vilket 
ger Malmö LIving 
en egen separat del 
på ca 340 m2.  
 

Magnifik vy 
över staden. 
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       Hissen ner      
till stan och hissen
       hem igen

Närmare Centralstationen än så här kan du inte bo och be-
kvämare kan det knappast bli. Behov av egen bil har aldrig 
varit mindre och skulle du ändå behöva en bil så är fören-
ingen ansluten till bilpool via Sunfleet. Bekvämt eller hur?
Förutom att din egen lägenhet är i toppkvalitet, följer fler för-
delar med detta eminenta boende.

På åttonde våningen finns en fullt utrustad lägenhet som 
kan hyras av dig som medlem i föreningen när du vill ha 
kalas eller får långväga gäster som behöver övernattning. 
Alla lägenheter har egen trådlös router – du kan vara ständigt 
uppkopplad och ha koll på vad som händer i världen. I din ur-
bana livsstil finns plats för mycket grönska då grannfastig-
hetens gröna tak blir tillgänglig uteplats för dig och alla andra 
i ditt hus. Likt alla Veidekke Bostads flerfamiljshus är Malmö 
Living märkt med Svanen och miljömedvetenheten inbyggd 
i väggarna.

Malmö Living med sina 20 våningar höjer sig över staden 
och blir en ståtlig början av Nyhamnen och den nya delen av
staden. Huset drar till sig blickarna från långt håll med sin 
höjd och sin tilltalande fasad som domineras av grågul/sand-
färgat tegel som ackompanjeras av gul glaserad keramisk 
platta som reflekterar ljuset.



12

       Tricket
är att ta tillvara 
   läget

Nisse Landén är arkitekt och delägare i arkitektfirman Jais 
som ritar Malmö Living. Huset har en egen tydlig karaktär 
och höjer sig över Malmö, vilket ger mäktiga vyer. Arbetet 
med att gestalta huset tar sin utgångspunkt i platsen. 

– Platsen är unik och tricket är att ta tillvara läget. Vi har velat 
skapa utblickar utifrån det speciella läget och fånga ljus från 
flera håll genom att utnyttja hörnen, förklarar han.

Utblickar i söder blir närmast 180°. Även mot norr blir det  
fin utblick över sundet i kvällssol. Balkongerna mot norr  
glasas in och blir på så sätt användbart under en längre sä-
song. Vissa balkonger har glasade räcken medan andra har 
räcke med ståndare. De övre våningsplanen med terrass  
har glasade räcken. 

När det gäller lägenheterna finns det tydliga rumssamband 
och har det varit viktigt att göra flexibla lösningar så att man 
kan disponera ytan på bästa sätt. 

– Du kan välja bort väggar för att få ännu större gemen-
samma utrymmen om du önskar. Balkongerna är planerade 
så det ligger i anslutning till kök och vardagsrum för att ytter-
ligare förstärka öppenheten.

– De övre lägenheterna på våning 18–20 med takterrasser 
och luftiga planlösningar blir kronan på verket med utsikter 
du aldrig tröttnar på.
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Bilderna är illustrationer. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.
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Malmö Living-utsikt 
från runt 17 våningen 
– nu kan den bli din.
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Bilderna är illustrationer. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.
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       Ute och 
inne på riktigt
      hög nivå

I Malmö Living trivs du redan innan du stiger in i huset. 
Ännu lyckligare blir du på hemmaplan när du kliver in i din 
ljusa fräscha lägenhet där du fått det som du vill. En öppen-
het med kök och vardagsrum i ett och flödande dagsljus gör 
det lätt att sträcka ut och må bra i sitt hem. 

Med den underbara utsikten över Malmö påminns du stän-
digt om vilken fantastisk adress du bor på. Från de härliga
balkongerna och terrasserna kan du njuta av att vara mitt i
centrum och samtidigt ha din alldeles privata sfär. 

Oavsett vilken storlek på lägenhet du väljer är den lätt att 
möblera med många smarta och genomtänka lösningar så 
att du får plats med dina saker.

Genomgående hög standard förhöjer livet ytterligare. Par-
kett, vitvaror från Siemens, skjutdörrsgarderober eller kläd-
kammare, helkaklat badrum med mera är smakprov på vad 
som väntar. De största våningarna har planerats med stora 
köksöar på nära 5 m2 som ökar på den lyxig känslan ytter-
ligare.

Val av material ger en elegans över lägenheten. Den om-
sorgsfulla planlösningen med flexibla lösningar gör att du 
skapar en trivselfaktor som passar dig och ditt liv i Malmö. 
Förråd finns på olika våningsplan som ger dig förvarings-
möjligheter till det du inte vill ha i lägenheten. 

Med lägenheten följer möjligheten att gå ut i grönskan. Alla 
i Malmö Living har nämligen tillgång till del av det gröna 
taket på grannfastigheten som nås från våningsplan 8 med 
väderstreck huvudsakt åt väster. Allt är som du förstår ge-
nomtänkt här i hjärtat av stan.

Den här fantastiska 3:an 
med ca 14 m2 balkong söder-
läge finns på våning 3–17. 
Dessutom har du möjlighet 
att välja bort en vägg och 
istället få ljusa och luftiga 2 
rok på 78–80 m2. 3 rok, 78–80 m2, våning 3–17.  Bil

Stor balkong
i söder – ditt 
nya uterum.

Ekparkett 
i vardagsrum.
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7.  Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.

Stora fönster-
partier i söder 
borgar för 
en ljus tillvaro.

Svanenmärkt 
kök från Marbodal 
i vinkel.
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Mönster-
murat tegel.

Glasade 
terrassräcken.

Privat takterrass om ca 48 m2 i vinkel till 3 rok, 89 m2, på våning 19. Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.

Lugnt och skönt i ditt eget 
penthouse mitt i centrum 
– med hela världen utanför. 
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Gott om plats att 
njuta utsikt över staden 
i väster/söder 
och sundet i nordväst.
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4 rok på 96 m2, våning 9–18. Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.

2 rok på 51–52 m2, våning 8–17. Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.



21

SNABBFAKTA

Upplåtelseform: Bostadsrätt
Adress: Carlsgatan
Byggherre: Bostadsrättsföreningen Malmö Living
Arkitekt: Nils-Erik Landén, JAIS Arkitekter 
Antal lägenheter: 86 st 
Beräknad inflyttning: Okt 2019–  
Säljare: Brf Malmö Living   
Mer information: malmoliving.se

Området

Malmö Living utgör ett av de första bostadshusen
som angränsar till Centralen. Du har nära till allt och 
kommer att vara med och uppleva en ny grön del 
av Malmö växa fram. Nära till gym, restauranger, sköna 
promenadstråk väntar när du tar hissen ner till stan. 
Och kommunikationerna så klart, det hörs på nam- 
net att härifrån är det enkelt att ta sig till andra platser 
i Skåne eller till Kastrup och vidare ut i världen.

Årsavgift

Som bostadsrättshavare betalar du en årsavgift till fö-
reningen månadsvis i förskott. I månadsavgiften in-
går bostadsrättens andel av föreningens driftkostnader,
som vatten, uppvärmning, fastighetsel, underhåll av  
fastigheten med mera. Avgiften täcker också förening-
ens räntekostnader och amorteringar samt avsättning 
till underhållsfond.
 
Driftskostnader

I Malmö Living har du möjlighet att påverka dina drift-
kostnader. Mätningen av hushållsel och den energi som 
går åt för varmvattenuppvärmning sker individuellt för 
varje bostadsrätt.

Drift och skötsel

Bostadsrättsföreningen ansvarar för drift och skötsel  
av gemensamma utrymmen, exempelvis hissar, trapp-

hus och takterrass. Kostnaden för detta är inkluderad  
i årsavgiften.
 
Cykelparkering

Det finns anvisad cykelparkering i huset på våningarna  
1 och 2.

Bilparkering

Det finns 50 st garageplatser som är reserverade till 
Malmö Living i intilliggande parkeringshus på Lokgatan 
9A. Garagekostnaden är ca 1 125 kr/mån. Vid intresse 
av garageplats, meddela mäklaren vid bokning av lägen-
het. Hyresavtal tecknas separat med Q-park.

Bilpool

Som medlem i Brf Malmö Living ingår det medlemskap 
i Sunfleet. 

Gemensamhetsytor

Gemensam takterrass finns på våning 8 med sandlåda, 
sittgrupper och grönskande planteringar. Föreningen 
disponerar även en övernattningslägenhet om ca 27 
kvm på våning 8, beräknad dygnshyra ca 300 kr/dygnet.

Källsortering

Miljörum för källsortering av avfal finns i entréplan.

Förråd

Lägenhetsförråd kan vara placerat i lägenheten och på 
våningsplan 3–7, mer information finns i bofakta för res-
pektive lägenhetstyp.

Internet/TV

Internet: Fiber via Telia med 100/10 Mbit är indraget i 
huset och till respektive lägenhet. Inkluderande IP-
telefoni och Telia Digital TV utbud Lagom. Trådlös router 
ingår kostnadsfritt till varje lägenhet. Obligatoriskt till-
lägg om ca 250 kr/mån.

BOSTADSFAKTA
MALMÖ LIVING

 mars 2020
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1,5 rum och kök 44–45 m2. Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.

Lyxig atmosfär
på bästa adress.

Svanenmärkt Mar-
bodalkök och vitvaror 
från Siemens.
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Rumsavdelare med 
förvaring skapar
rum i rum och fyller 
flera funktioner.
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LÄGENHETS-
BESKRIVNING

ALLMÄNT LÄGENHETEN

BYGGNADS- 
BESKRIVNING   

ALLMÄNT FASTIGHETEN

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.

Grundläggning: Isolerad platta på mark.
Bärande stomme: Ytterväggar sandwich vägg i be-
tong. Lägenhetsavskiljande delar, väggar och bjälklag 
i betong. Några lägenhetsskiljande väggar utförs som 
lättvägg.
Fasader: Fasader av betong.
Yttertak: Papp och sedum.
Fönster och fönsterdörrar: Fabriksmålade trä-/
aluminium.
Invändiga väggar: Uppbyggda av regelstomme med 
gipsskivor.
Entrédörr: Aluminiumpartier med dörrautomatik.
Lägenhetsdörrar: Förstärkt lägenhetsdörr.
Innerdörrar: Släta vita dörrblad, foder och karmar 
likaså.
Uppvärmning: Fjärrvärme, Radiatorer.
Ventilation: Lägenhets-FTX-aggregat.
Elinstallationer: El i huvudsak enligt svensk standard
Kollektivt abonnemang, individuell mättning.
TV/Tele/Data: Uttag för TV samt tele- och data i
vardagsrum.
Anslutet till fibernät för data, tele och tv.
Mulitmediacentral integreras i elcentral.
Bilparkering: Finns i separat garage.
Cykelparkering: Inomhus i entrévåningarna och utom-
hus på förgårdsmarken.
Förråd: Finns på de nedre planen och i vissa lägen-
heter
Sopsortering: Miljörum finns i markplan. 

Golv: Ekparkett.
Sockel: Vita fabriksmålade.
Väggar och tak: Slätmålade vita.
Dörrfoder/listverk: Vita fabriksmålade.
Fönsterbänkar: Natursten.
Smygar vid fönster: Vitmålade. 
Övrigt: Klädhängare, vita garderober, tidningshållare 
vid lägenhetsdörr, dörrklocka och vita skjutdörrar.

Bad

Golv: Klinker.
Väggar: Kakel.
Innertak: Vita tak.
Övrigt: Golvmonterad wc-stol, kommod Aspen Ikon eller 
likvärdig med tvättställ, spegelskåp med belysning och
duschväggar i glas.

Kök

Kökssnickerier: Marbodal Arkitekt vit eller likvärdig.
Anslutning mot tak. Beslag till luckor, rostfritt.
Bänkskiva: Laminat med underlimmad diskho.
Stänkskydd: Kakel. 
Vitvaror: Induktionshäll, ugn, mikrovågsugn, diskmaskin, 
spiskåpa, kyl/frys.
Belysning: Bänkbelysning.

ALLMÄNNA UTRYMMEN

Trapphus 
Golv: Klinker.
Väggar och tak: Slätmålade vita.
Trappa: Betongtrappa med klinker, terrazzo eller betongyta.
Övrigt: Akustikundertak i erforderlig omfattning, dikt an  
tak. Dörrautomatik med tagg, öppning och stängning.
Skrapgaller samt matta vid entreér. Postboxar och avställ-
ningsyta. Hiss. 
 
Miljöhus  
Golv: Dammbundet betonggolv.
Väggar och tak: Vita.
Övrigt: Dörrautomatik med tagg, öppning och stängning.
Avbärare i trä på vägg. Erforderlig rörelsestyrd belysning 
invändigt och utvändigt vid dörr.
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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 kom-
mer 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 bostadsrättsföreningen är alltid väl 
insatt i bostadsprojektet och kan erbjuda dig fördel-
aktiga villkor. Prata gärna med din mäklare om du vill 
veta mer.

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.

ATT KÖPA EN 
HELT NY BOSTAD
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1. Förhandsavtal

När du bestämt dig för en bostad, träffar du fastig- 
hetsmäklaren och skriver ett förhandsavtal. Förhands-
avtalet är ett bindande avtal mellan dig och bostads-
rättsföreningen. I samband med avtalstecknandet 
betalar du förskott till bostadsrättsföreningen på 
50 000 kr. Om du ska låna pengar, behöver du ett 
lånelöfte från en bank. Vid kontantfinansiering krävs 
skriftlig verifikation på finansiering.

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 för-
verkliga just din bostadsdröm.

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 
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 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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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 GARANTI
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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
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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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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 boen-
demiljöer. 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 bo- 
stadsprojekt 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 stör-
sta 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

Veidekke kundcenter: kundcenter.skane@veidekke.se 046-19 94 42

     Tillsammans  
förverkligar vi 
     bostadsdrömmar

Version 1: 2017-05-05

MALMÖ LIVING, MALMÖ

Info: malmöliving.se
Mäklare: Bjurfors 
Matilda Ling Thodenius, 040 608 30 15
matilda.ling@bjurfors.se 
Marie Christensen, 040 608 30 14
marie.christensen@bjurfors.se
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