
Drömmen om 
 ett hem där  
barnen får växa

BJUDNINGEN, LILLA SKÖNDAL
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I Lilla Sköndal  
 är livet bekvämt 
och roligt

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 fem år sedan. Nu 
är det äntligen dags för den sista etappen med radhus och 
kedjehus.

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.
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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 genom-
syras 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 140 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 arkitekt är Lisa Melin 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.

I vardagsrummet ryms familj och vänner både till var-
dags och fest. Rummet är så stort att det även går 
att dela av om du skulle behöva ett extra sovrum, 
arbetsrum eller bibliotek. Från vardagsrummet når du 
den färdigställda trädgården med plats för smultron 
och blommor - perfekt för alla barn med benen fulla 
av spring och obegränsad livsglädje. Trädgården 
gränsar mot skogsbacken på gårdssidan. 
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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.

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

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

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. 
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Radhuset
 140 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 tv-
spel 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? 
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Parkering
Kedjehusen har plats för två bilar på tomten, varav 
den ena i carport. Radhusen har en gemensam 
parkeringsyta med en personlig plats per hus.   
Det kommer att erbjudas möjlighet att välja elladdare 
som tillval till kedjehusen. 

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. 
Möjlighet kan finnas att installera avfallskvarn i köket 
som tillval. På husens framsida finns egen välordnad 
plats för sophantering.

Värme och ventilation
Husen har vattenburen golvvärme i samtliga plan och 
värms via värmepumpspanna, Nibe F750, som är

integrerad med ventilationen för optimal energi-
prestanda. Möjlighet  finns att välja braskamin som 
tillval. Ventilationen är av typ FX, frånluftsventilation 
med återvinning. Tilluft via ventiler/spaltventiler. 

Driftkostnader
Kostnaden för bland annat yttre underhåll, skötsel av 
gemensamma ytor, administration, föreningens rän-
tekostnader och hemförsäkringens bostadsrättstil-
lägg ingår i månadsavgiften. Bostaden är ansluten till 
öppen fiber och du kan själv teckna det abonnemang 
som passar dig och din familj. Husen har individuell 
vattenmätning med eget abonnemang. Kostnaden 
för el och vatten ingår ej i månadsavgiften. 

Drift och skötsel
Föreningen ansvarar för drift och skötsel av husens 
exteriör såsom ommålning och takläggning. Kostna-
den är inkluderad i månadsavgiften. Du ansvarar själv 
för interiört underhåll och den mark som är upplåten 
till ditt hus. 

Mer fakta om   
    vardagen i
Brf Bjudningen 
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BYGGNADS- 
BESKRIVNING   
ALLMÄNT HUSET 

Grundläggning Betongplatta på mark.

Bärande  Trä. 
stomme  

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

Innerväggar Målade gipsväggar på regelstomme. 
ej bärande  

Yttertak  Svart takpapp på kjedjehus 117 kvm,   
 och radhus på 140 kvm.
 Betongpannor på kedjehus 132 kvm. 

Fönster/  Treglasfönster. 
fönsterdörr 

Ytterdörr Kedjehuset: Fabriksmålad glasdörr   
 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 stöd- 
 murar 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. Mediauttag i   
                            sovrum/sällskapsrum. 

ALLMÄNT FASTIGHETEN 

Brevlåda Utanför varje hus.

Soptunnor Utanför varje hus.

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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HUS-
BESKRIVNING
ALLMÄNT HUSET: INTERIÖRT 

Golv  2-stav mattlackad ekparkett. 
 Klinker 30x30 cm i entréhall.

Socklar Släta vita, platsmålade. 

Väggar  Vita målade. 
 
Innertak  Gipstak, vita målade släta.

Innerdörrar  Släta vita målade.

Dörrfoder/ Släta vita, platsmålade.
listverk  
Smygar vid  Målad. 
fönster    

Fönsterbänkar Natursten. 

Garderober  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/ Bänkskiva av laminat med infälld rostfri   
diskbänk 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/ Kedjehusen: entréplan duschplats med 
Duschplats   duschdörrar och takdusch. Övre plan   
 badkar. Radhuset: entréplan badkar.   
 Övre plan duschplats med duschdörrar   
 och takdusch. Kaklad fönstersmyg.

Kläd-  Kedjehusen har skjutdörrsgarderober i   
kammare   nedre hall. Radhuset har inbyggd   
 trappa med förvaring i nedre hall.
 
Trappa  Vitt vangstycke och räcke, handledare   
 och trappsteg i ek.

Vitvaror/  Energisnål tvättmaskin och tork- 
 tvätt              tumlare, Siemens. Bänkskiva ovanpå  
 tvättmaskin och torktumlare.
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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.

Ett klokt val
Att köpa nyproduktion ger dig som köpare många 
fördelar. Ett fast pris med en förutsägbar boende-
kostnad 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.

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.
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1. Köpekontrakt och handpenning
När du bestämt dig för en bostad, träffar du fast-
ighetsmäklaren 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 låne-
löfte för byggnadskreditiv el. dyl.

2. Byggstartsbeslut
Vi kommer löpande hålla dig uppdaterad om vad 
som händer i projektet och meddela dig när bygg-
startsbeslut är fattat och byggnationen därmed kan 
påbörjas.

3. Tillträde av tomten

Du tillträder tomten under hösten 2016. Vid till-
trädet 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 tillfäl-
ligt lån som betalas ut enligt en fastställd lyft-
plan 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 bosta-
den och kontrollerar att arbetet är utfört enligt en-
treprenadkontrakt, 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 själv-
klart 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 bo-
stad. Då överlämnas också alla dokument om bo-
staden till dig i en praktisk Bopärm.

9. Utvärdering
Vi vill att du ska trivas i din nya bostad och dialo-
gen 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:

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 avtalstecknandet betalar du ett förskott till 
bostadsrättsföreningen 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 bygg-
startsbeslut 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, praktiska  
detaljer och förberedande information inför 
tillträdet. 

5. Upplåtelseavtal
Cirka 3-6 månader innan tillträdet tecknar du ett 
upplåtelseavtal och betalar en handpenning på 
tio procent av insatsen (minus tidigare betalt 
förskott. 

6. Besiktning
När ditt hem är färdigt är du med vid besiktnin-
gen 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 bostadsrätts-
föreningen 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 dialo-
gen 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. Vid detta tillfälle 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 såväl 
köpet – som en lång tid framöver – erbjuder vi dig trygg-
hetslösningar 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 full-
gör 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 
bostäder. Detta gör att du  får en billigare hemförsäk-
ring och föreningen har en säkrare skadehantering 
vid eventuella skador i huset. Tänk på att upplysa ditt 
försäkringsbolag om detta när du tecknar hem-

Trygghet 
 och garantier
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försäkring 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. 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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Varför välja 
     Veidekke

Vi på Veidekke Bostad är övertygade om att fram-
tidens 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 förut-
sättningar. Kunskapen använder vi för att skapa att-
raktiva bostäder och boendemiljöer. Vi vill bidra till 
samhällets utveckling genom att skapa miljöer där 
människor vill leva.

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar. 
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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 bo-
stad, med genomtänkta material, god inomhus-
miljö 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 garan-
tier 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 bostadsutveck-
lingsbolag 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
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