Drömmen om
skönt stadsliv
vid havet
HOVÅS TERRASS

Det goda stadslivet
nära hav och natur
Söder om Göteborg växer en ny, spännande stadsdel fram
– Nya Hovås. Här byggs en småskalig blandstad i absolut
världsklass, med renodlad arkitektur och brett utbud av
handel och service. Detta blir en plats för dig som vill leva
det goda stadslivet – utan att behöva välja bort närhet till
hav och natur.
Nya Hovås genomtänkta vision bygger på variation och
valfrihet. Kvarteren har varierande fasader, takhöjder och
vinklar som ändå harmonierar med varandra. I bottenplan
finns utvalda, personliga småbutiker, enligt konceptet Small
Shops, liksom trevliga restauranger och mötesplatser.
Utbudet i den nya stadsdelen är minst sagt omfattande.
Origohuset har en generös mix av service, handel, vård
central och träningsmöjligheter. Spektrumhuset, med
sin gyllene fasad, rymmer inte bara butiker, restaurang,
sportbar och bibliotek. Här finns till exempel en grundskola
för årskurs 4–9 som faktiskt har sin skolgård på taket!
Inte långt därifrån ligger Brottkärrsskolan med fina, moderna
lokaler för årskurs 0–6. Lägg också till mode och skor i
toppklass, barnkläder, tandläkare, skönhetssalong, yoga,
blomsteraffär, Systembolag och en mycket välsorterad
mataffär så inser du att vardagslivet i stadsdelen blir
smidigt och bekvämt.
För dig som är egen företagare erbjuder The House ett
attraktivt coworking-kontor med en estetisk och inspire
rande miljö, gott kaffe och sköna kontorskollegor.
Området utvecklas alltså till en levande och välkomnande
stadsdel för alla åldrar, där bostäder, handel och service
berikar varandra. Och har du ärende in till Göteborg så
ligger Linnéplatsen endast 13 minuters bilfärd bort eller
drygt 20 minuter med buss. Kan det bli bättre?

Nya Hovås är en småskalig
blandstad, med ett brett utbud
av butiker och restauranger, på
cykelavstånd från havet.
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158
Väg

Förstklassiga
naturupplevelser i
grannskapet

Askimsbadet

Säröbanan

För dig som inte bara söker stadens fördelar, utan också
uppskattar närhet till hav och natur, är Nya Hovås svår
slaget. Omgivningarna runt stadsdelen är fantastiskt
vackra och även här är det variation som gäller.

Småbåtshamn

Med sitt fina läge vid havet har Hovås varit ett populärt
område sedan långt tillbaka. Här finns otaliga möjligheter
till såväl ett aktivt liv som en lugnare tillvaro. Många
uppskattar att promenera vid Amundö Marina med sina
båtplatser och sjöbodar. Stora Amundön är en lättill
gänglig pärla i sig, med badplatser, skogar, ängar och en
4,5 kilometer lång naturstig runt ön som passar både
fotgängare och cyklister. Utmed den gamla Säröbanan kan
man vandra och njuta av havsutsikten eller välja att cykla in
till Göteborg city på runt en halvtimma. I området finns
också restauranger, kaféer, parkmiljöer, tennis, gym,
ridskola och golfbana. Och bara på andra sidan Säröleden
(väg 158), i kanten till Sandsjöbacka naturreservat, ligger
Oxsjön med ett fint motionsspår och grillplatser. Lite
längre inåt land breder naturreservatet ut sig med barroch lövskog, sjöar och hedmarker. Naturskönt, lugnt och
samtidigt inbjudande till aktivitet och rörelse.
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De skiftande fasaderna ger ett
dynamiskt och vackert blickfång.

Balkongerna bjuder på
en härlig utblick mot
innergården.

Uteplatserna fungerar som
en naturlig förlängning av
lägenheterna.

Den lugna, terrassinspirerade
innergården är ett perfekt ställe
för att njuta av årstiderna.

Bilden är en illustration. Avvikelser i slutligt utförande kan förekomma.
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Möten, lek eller en
stund för dig själv
Som boende i Hovås Terrass har du alltid nära till en härlig,
terrassinspirerad innergård en halvtrappa upp från gatuplan.
I denna lugna och skyddade miljö finns öppna ytor, sitt
platser, träd, lekyta, rabatter och grönska. Här kan du njuta
av sol eller skugga, umgås med grannar och vänner eller
sitta i enskildhet, kanske försjunken i en god bok. Samtliga
trappuppgångar har tillgång till innergården som även nås
från gatan genom tre ingångar.
Den trivsamma innergården omgärdas av tre huskroppar
med varierande höjd på mellan fyra och sex våningar.
De skiftande ytterfasaderna går igen på den inre sidan,
vilket ger ett dynamiskt och vackert blickfång. Den största
huskroppen är vidsträckt och vetter ut mot Hovås Allé och
Brottkärrsvägen. I bottenplan kommer du att mötas av både
restaurang och butik. De båda mindre huskropparna omsluter
innergården från andra sidan och tillsammans bildar
byggnaderna en avskärmande och samtidigt snygg fond.

Bilden är en illustration. Avvikelser i slutligt utförande kan förekomma.

Söker du stadspuls når du den snabbt genom att ta ett steg
ut på Hovås Allé. En god middag, ett glas vin efter jobbet
eller en kaffe i solen – valmöjligheterna är många. Eller ta
bussen in till Göteborgs innerstad – smidigt och enkelt.
Föredrar du en lugnare och mer enskild stund är inner
gården ett nära och bra alternativ. Det är bara att välja
från stund till stund.

Ta ett steg ut på Hovås Allé
från din mysiga innergård och
upptäck hur nära du har till
aktiviteter och handel.
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Stilrent samspel
mellan klassiskt
och samtida
Uppdraget att rita kvarteret Hovås Terrass innebar från
första stund att åstadkomma något utöver det vanliga,
något extra. Kvalitet, karaktär och hållbarhet har stått i
centrum, liksom v ariation på ett harmoniskt sätt. Nya
Hovås vision – en småskalig blandstad i världsklass –
har öppnat upp för en vacker förening av det klassiska
och det samtida.
Strukturen utgår från den traditionella kvartersstaden
genom skiftande taklutningar, höjder och fasader. De
stora byggnadsvolymerna delas upp i mindre vilket ger en
tydligare stadsskala och individualitet. Varje hus har sin
identitet, men samspelar samtidigt med helheten. Det är
stilrent och ombonat på en och samma gång.

Bilden är en illustration. Avvikelser i slutligt utförande kan förekomma.
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Tanken bakom planlösningarna är att de ska upplevas
som rymliga och generösa och ge varje lägenhet, oavsett
storlek, så många kvaliteter som möjligt. Geometrin är
harmonisk och det finns siktlinjer där man kan se genom
ett rum till nästa och i många fall genom hela lägenheten.
Rummen har bra proportioner och förvaringen är naturligt
inbyggd. Stora fönster, med låga fönsterbänkar, leder
in ljuset och ger fin kontakt med livet utanför. Ljuset,
siktlinjerna och geometrierna skapar ett behagligt flöde
i lägenheten. Självklart har vi tagit tillvara landskapets
naturliga förutsättningar, väderstreck och tillgång till sol –
allt för att skapa en trivsam och mänsklig boendemiljö.”
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Arkitekt Pär Ekman
har ritat stadskvarteret
Hovås Terrass.
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För livets alla
skiften och behov
Hovås Terrass är med sina varierande lägenhetsstorlekar
anpassad för livets olika faser. Här erbjuds allt från en etta
till femmor i ett spann som löper från 42 till 128 kvm. Alla
är omsorgsfullt planerade och försedda med funktionella
lösningar för att göra tillvaron enkel och b
 ekväm.
De välisolerade lägenheterna skapar en tyst och behaglig
inomhusmiljö. Självklart har de fullt utrustade kök, tvättoch badrum. Dessutom finns praktisk förvaring i form av
skjutdörrsgarderober och/eller klädkammare. Väl tilltagna
fönster ger ett härligt ljusinflöde. Flera av balkongerna
ligger i ett gynnsamt sydvästläge, redo att låta dig njuta
av solen så fort tillfälle ges.
De stilrena lägenheterna är utan tvekan funktionellt
utformade, har smakfullt genomtänkta planlösningar och
flödande ljusinsläpp. För övernattande gäster finns också
en praktisk gästlägenhet. Hissen ger en smidig access
till garage och förråd i källarplanet och cykelförråden
ligger i nära anslutning på innergården. Fler bekvämlighets
poäng plockar du hem med uppvärmning via bergvärme
samt med Svanenmärkningens inverkan på material och
isolering; låg uppvärmningskostnad och en hälsosam
och tyst inomhusmiljö från topp till tå.
Och visst är det något speciellt med att vara först på
plats? När allt är nytt och fräscht sätter du din personliga
prägel på boendet direkt. Väljer färg på köksluckor och
kakel och blir den som först hänger in i garderoben och
bestämmer vart soffan ska stå. Väl på plats i ditt nya hem
vet vi att du kommer att njuta av många sköna stunder,
utan gräsklippning eller annat underhåll att tänka på.

Väl tilltagna fönster i
köksdelen ger ett härligt
flöde av ljus.
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Bilden är en illustration. Avvikelser i slutligt utförande kan förekomma.
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Härliga takvåningar
med generösa
terrasser
För dig som vill uppgradera ditt boende ytterligare ett
steg finns högst upp i kvarteret sju fina takvåningar
fördelade på treor, fyror och femmor på mellan 77 och
128 kvm. Lägenheterna har egna takterrasser, på 18 till
31 kvm, med utsikt över takåsarna både mot gatulivet
och mot innergården. Att sitta här och njuta av vyn är
som själva sinnebilden av en angenäm livsstil. Samtliga
terrasser har dessutom ett praktiskt kallförråd för
enklare förvaring.
Precis som övriga lägenheter i Hovås Terrass är
takvåningarna välutrustade, där några har master
bedroom med tydlig svitkänsla tack vare en extra stor
klädkammare och en privat badrumsdel. Samtliga
takvåningar erbjuder även en stor balkong mot gatan,
där du kan följa stadens liv och rörelse eller årstidernas
skiftningar.
Det säger sig självt att dessa extraordinära lägenheter
erbjuder det lilla extra.

Bilden är en illustration. Avvikelser i slutligt utförande kan förekomma.
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Högst upp i kvarteret finns
sju fina takvåningar med
egna terrasser och utsikt
över takåsarna.
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Bilden är en illustration. Avvikelser i slutligt utförande kan förekomma.
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BOSTADSFAKTA
HOVÅS TERRASS
SNABBFAKTA OM HOVÅS TERASS
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Byggherre: Veidekke Bostad AB
Arkitekt: Pär Ekman på Erséus Arkitekter
Antal lägenheter: 116
Beräknad inflyttning: Från hösten 2020
Säljare: Fastighetsbyrån
Mer information:
www.veidekkebostad.se/hovasterrass

Telefoni och bredband
I månadsavgiften ingår Telia Triple Play – TV, bredband
och IP-telefoni. Multimediauttag finns i sovrum och
vardagsrum. En multimediacentral finns i varje lägenhet.

Svanenmärkt
Har du också gröna intressen? Vi på Veidekke Bostad
var först med att bygga Svanenmärkt och självklart
bygger vi även här med hänsyn till miljön. Du kommer
alltså att bo i ett välutrustat hem med bra materialval
och låg energiförbrukning. Läs mer på s. 26.

Värme och ventilation
Huset värms med bergvärme. Värmen distribueras
som vattenburen värme till radiatorer. Ventilationen är
av typ FTX, från- och tillluftsventilation med åter
vinning. 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.

Parkering
Parkeringsplatser finns i garage under huset, 73 st,
samt utomhus, 7st. Lägenheter om 3, 4 och 5 rok
är garanterade att få hyra en parkeringsplats. För
resterande platser gäller först till kvarn med intresse
anmälan. Det finns även ett antal MC-platser i garaget.
Elbil
I garaget finns möjlighet att hyra parkeringsplats med
elbilsladdning, 4 st.
Gästlägenhet/föreningslokal
I föreningen finns en gästlägenhet för uthyrning samt
en föreningslokal för möten och mindre samman
komster, båda om 21 kvm.
Cykelparkering
Det finns gott om plats för cyklar – i både utomhusställ
och låsta förråd på gården avsedda för just cyklar.

Sophantering/källsortering
Sopsug med två fraktioner nås från innergården.
I området planeras även för en gemensam miljöstation
med fler fraktioner.

Driftskostnader
Kostnaden för kallvatten och uppvärmning ingår i
månadsavgiften. Lägenheterna har individuell mätning
av varmvatten, miljövänligt och smart! Kostnaden för
varmvatten debiteras med en schablon utöver den
redovisade månadsavgiften. Verklig förbrukning avläses
och regleras retroaktivt (kvartalsvis). Varje lägenhet
tecknar eget elavtal för hushållsel.
Drift och skötsel
Föreningen ansvarar för drift och skötsel av gemen-
samma utrymmen och utvändig mark inom fastigheten.
Till dessa hör hissar, trapphus, entréer, sopsug med
två fraktioner, planteringar, gångytor, snöröjning m.m.
Kostnaden för ovanstående är inkluderad i månads
avgiften.

Förråd
Till varje lägenhet hör ett förråd i källaren.
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BYGGNADSBESKRIVNING

LÄGENHETSBESKRIVNING

ALLMÄNT FASTIGHETEN

ALLMÄNT LÄGENHETEN

Grundläggning: Betongplatta på stödpålar till berg.
Yttervägg: Isolerad betongstomme.
Yttertak: Bandtäckt plåt, sedumtak.
Fasad: Tegel och puts.
Våningsbjälklag: Betong.
Fönster/fönsterdörr: Trä/aluminium.
Balkong: Betong med räcke i aluminiumprofiler.
Takterrass: Trätrall med plantering som avgränsar.
Uteplats: Trätrall med häck som avgränsar.
Värmesystem: Vattenburna radiatorer med synliga värmestammar.
Ventilation: FTX (från- och tilluftsventilation med
värmeåtervinning).

Golv: 3-stavs ekparkett.
Socklar: Vita, fabrikslackerade.
Väggar: Vita, släta målade.
Innertak: Vita, målade.
Innerdörrar: Vita, släta.
Dörrfoder/listverk: Vita, fabrikslackerade.
Smygar vid fönster: Inmålade betongsmygar.
Fönsterbänkar: Natursten.
Garderober: Vita, släta luckor.
Skjutdörrsgarderober: Vita skjutdörrar, hylla och klädstång.

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Postbox: Finns i entrén till varje trapphus.
Lägenhetsförråd: Källarförråd med nätväggar, hylla och klädstång.
Hiss: Samtliga lägenheter nås via hiss.
Tomtmark: Gemensam vistelseyta på gården.
Parkering: I garage under huset samt markparkering utomhus.

Kök
Snickerier: Vita släta luckor med vit takanslutning.
Bänkskiva/diskbänk: Laminerad bänkskiva med underlimmad ho.
Vitvaror: Energieffektiva vitvaror i vitt. Separat kyl- och frysskåp
alternativt kombinerad kyl/frys i lägenheter om 55 kvm eller
mindre, inbyggnadsugn, induktionshäll, diskmaskin och
mikrovågsugn enligt bofaktablad.
Spisfläkt: Vit inbyggd kökskåpa.
Stänkskydd: Vitt kakel.
Bad/tvätt
Golv: Grått klinker.
Vägg: Vitt kakel.
Porslin: Golvstående WC och kommod med två utdragslådor.
Spegel: Spegelskåp med integrerad belysning ovan tvättställ.
Duschplats: Rundade duschväggar i klarglas.
Handdukstork: Elektrisk med placering enligt bofaktablad.
Vitvaror tvätt: Energieffektiv vit tvättmaskin och torktumlare
alternativt kombinerad tvättmaskin/torktumlare i lägenheter 
om 55 kvm eller mindre.
WC
Golv: Grått klinker.
Vägg: Vitt kakel.
Porslin: Vägghängd WC samt tvättställ.
Spegel: Spegel med belysning ovan tvättställ.
Övrigt
Klädkammare: Hylla och klädstång.

Reservationer
Samtliga bilder i säljmaterialet är illustrationer eller inspirationsbilder.
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. Tillval kan förekomma på
illustrationer.
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ATT KÖPA EN
HELT NY BOSTAD
Att köpa en ny bostad är för många av oss vårt
livs största affär. Och att köpa en helt ny bostad är
dessutom lite speciellt – bostaden finns ju inte ännu.
Många beslut ska fattas och ofta dröjer det ett tag
innan du kan flytta in. Då kan det vara tryggt att veta
att vi kommer att finnas med dig under hela resan.
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
Vår 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 vår fastighets
mäklare om du vill veta mer.

SÅ HÄR GÅR ETT KÖP TILL:
1. Förhandsavtal
När du bestämt dig för en bostad, träffar du fastig
hets
mäklaren och skriver ett förhandsavtal. För
handsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och
bostadsrättsföreningen. I samband med avtals
tecknandet betalar du förskott till bostadsrätts
föreningen på 50 000 kr (1-2 rok) eller 100 000 kr
(3-5 rok). Om du ska låna pengar, behöver du ett
lånelöfte från en bank.
2. Byggstart
När hälften av bostäderna är sålda tar vi byggstartsbeslut och börjar bygga. Självklart håller vi dig löpande
uppdaterad om vad som händer i projektet.
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 inredningssystem 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 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 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 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.

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

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 livskvalitet
och god nattsömn. För att du ska känna dig trygg vid 
såväl köpet – som en lång tid framöver – erbjuder vi dig
trygghetslösningar och garantier som skyddar dig som
köpare. Dessutom kan det vara tryggt att veta att Veidekke
Bostad ingår i Skandinaviens fjärde största byggkoncern
med lång erfarenhet av bostadsbyggande.

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.

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 entreprenadgaranti, räknad från godkänd slutbesiktning med en efterföljande 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.

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 kostnadskalkylen 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. Bostadsrättsföreningen tecknar också, 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.

Rätt till frånträdande av förhandsavtal
Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och
bostadsrättsföreningen. Du har rätt att frånträda förhandsavtalet 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 försäk
ringsbolag om detta när du tecknar hemförsäkring för din
nya bostad.
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BO SVANENMÄRKT
GÖR EN KLIMATINSATS

VARFÖR VÄLJA
VEIDEKKE

Vi tror på kopplingen mellan en god innemiljö och en god
hälsa och det är viktigt för oss att du som kund ska få ett
hälsosamt och hållbart boende. Vi har sett till att hela
byggprocessen, alla färger, spackel, ingående material
och varenda inredningsdetalj är noga utvald och kontrol
lerad. Bostäderna ska dessutom vara energisnåla och ha
låg klimatpåverkan. Därför har vi valt att miljömärka våra
bostäder med Svanen, en världsledande miljömärkning
som ställer marknadens tuffaste miljö- och klimatkrav.

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

använder vi för att skapa attraktiva bostäder och
boendemiljöer. Vi vill bidra till samhällets utveckling
genom att skapa miljöer där människor vill leva.

Genom att involvera, lyssna och prata med våra kunder,
boende i området och beslutsfattare förstår vi bättre
varje bostadsprojekts unika förutsättningar. Kunskapen

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar.

Utifrån ett helhetsperspektiv tar Svanen hänsyn till
miljön genom hela tillverkningsprocessen, från råvara till
färdig byggnad. I slutändan leder det till att Svanenmärka
hem är både trivsamma, ekonomiska och klimatsmarta.
När du köper en Svanenmärkt bostad gör du en aktiv
insats för klimatet bara genom att bo.

I ditt nya Svanenmärkta hem har du:
• Energisnåla lösningar – låga kostnader genom bra
isolering, högkvalitativa fönster och effektiv värme
återvinning.
• Trivsam innemiljö – god ljudisolering och bra
ventilation. En Svanenmärkt bostad är bra för allergiker
och hälsosam för alla.
• Miljösmarta materialval – byggmaterial som innehåller
så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt.
• Hög bostadskvalitet – boendet förblir energisnålt och
behåller sin goda innemiljö under lång tid.

7 SKÄL ATT VÄLJA VEIDEKKE
Du får mer tid över – I en välplanerad, nybyggd
bostad behöver du inte lägga tid på att ändra eller
renovera - allt är nytt och fräscht. Istället får du mer
tid över till dig själv och din familj.
Du köper till fast pris – Du slipper budgivning och
den osäkerhet som det kan innebära. Här betalar du
rätt pris från början.
Du påverkar utformningen – Vi utvecklar våra
bostadsprojekt i nära dialog med dig. Hos oss har
du möjlighet att vara med och påverka ditt nya
boende och sätta en personlig prägel på din nya
bostad.
Du bor klimatsmart – I en hållbar, klimatsmart
bostad, 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 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.
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HOVÅS TERRASS
Info: www.veidekkebostad.se/hovasterrass
Mäklare: Fastighetsbyrån
Christer Svärdegård, 0704-20 49 95
christer.svardegard@fastighetsbyran.se
Magnus Svärdegård, 0704-20 08 60
magnus.svardegard@fastighetsbyran.se
Lennart Berndtsson, 0704-20 49 96
lennart.berndtsson@fastighetsbyran.se
Sebastian Stafnergård, 0733-41 47 05
sebastian.stafnergard@fastighetsbyran.se

Veidekke kundcenter: kundcenter.vast@veidekke.se 031-50 56 10
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