
     Drömmen om  
harmoni 
     i vardagen

SISJÖNS TERRASSER
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I nordöstra delen av attraktiva Askim växer Sisjödal fram 
– ett helt nytt bostadsområde mitt emellan Sandsjöbacka 
naturreservat och Sisjöns handelsområde. På bästa och 
högst belägna adress i det nya området bygger vi nu 
Sisjöns Terrasser som består av 116 kvalitetslägenheter 
omgärdade av vacker lövskog och kilometersvid utsikt. 
Här bor du granne med lugna villaområden och har 
vardagens alla bekvämligheter runt husknuten, samtidigt 
som skogen, vattnet och staden aldrig är långt borta. 
Sisjöns Terrasser är helt enkelt ett drömboende för alla, 
oavsett fas i livet, som vill ha naturens lugn utan att  
behöva göra avkall på det bekväma och praktiska. 

       Ett helt nytt      
bostadsområde
       i populära Askim

Du kan nästan känna doften av 
nybakat bröd från din lägenhet.
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Här bor du verkligen 
granne med naturen.

Vill du ha morgon- eller 
kvällssol på balkongen?

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

Sisjöns terrasser  
blir de högst belägna  
husen i området.
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Landvetter flygplats 16 min
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       Bo mitt emellan       
naturupplevelse 
       och shopping

Det är skillnad på natur och natur. I Sisjödal bor du endast 
fyra minuter från ett av Västra Götalands största och 
mest uppskattade naturreservat, Sandsjöbacka. Det är 
ett häftigt landskap med kala klippor, ljunghedar och 
tät skog som sträcker sig hela vägen in i Halland. 

Är du ute efter ett helgäventyr kan du utforska de mils-
långa cykel- och vandringsstigarna som bjuder dig på 
naturupplevelser du inte trodde fanns så pass nära 
Göteborg. Är du mer för välansad natur och har drag av 
bollsinne så ligger det inte mindre än tre golfbanor på 
cykelavstånd hemifrån. 

Den riktiga lyxen med Sisjöns Terrasser är att också ha  
Sisjöns handelsområde bara några hundra meter hem-
ifrån. Här finns alla tänkbara butiker inom sport, mode, 
elektronik och möbler. Men också sådant som underlättar 
och förgyller vardagen; stora välsorterade matbutiker, 
mysiga bagerier och matställen, gym och träningsmöjlig-
heter, apotek och systembolag. 
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       Kvällsdopp i sjön       
eller heldag 
       vid havet?

Vill du varva ner i vardagen ligger självaste sjön Sisjön 
precis i början av Sandsjöbacka naturreservat, endast 
en promenad från husen. En vacker liten bad- och fiske-
sjö som omringas av ett motionsspår – perfekt för en 
löprunda eller promenad med hunden. Och varför inte 
avsluta dagen med ett dopp i den spegelblanka sjön  
eller lite korvgrillning på klipporna. Här kan du ha många 
idylliska kvällar som ger energi och avkoppling. 

Om du vill variera sötvattnet med saltvatten är det bara 
att hoppa upp på cykeln och låta nedförsbacken göra 
jobbet i knappt en kvart så når du havet. Sola och bada 
vid Askimsbadets sandstrand, ta en sväng med båten 
eller bara strosa längs med kustremsan och känna de 
salta vindarna i håret. 

Badar du helst i sjön eller havet? 
Här behöver du inte välja!
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Koppla av och umgås på någon 
av de tre gårdsterrasserna.

Njut av utsikten över 
trädkronorna 

Bilden är en illustration. Avvikelser i slutligt utförande kan förekomma.
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       ”Husen tycks        
resa sig upp 
      ur grönskan. . .”

De fyra husen i Sisjöns Terrasser får ett guldläge 
precis i början av det nya området – högt belägna 
och omgivna av vacker lövskog. Här berättar  
arkitekterna Dennis och Maria om hur man dragit 
nytta av naturen i utformningen av husen. 
 
Naturen har varit en stark inspiration
D: Jag hoppas att det ska lysa igenom hur vi har 
arbetat med husens placering för att på bästa 
sätt ta tillvara på tomtens läge och omgivningen 
så den nya bebyggelsen blir en naturlig del av 
området. Vi har exempelvis gett betongfasaderna 
en vertikal randning för ett mjukare intryck, och 
använt två olika nyanser på fasaden för att skapa 
variation och kontrast.
 
M: Längs med gårdsfasaderna finns dessutom 
träspaljéer som tillför en varm och mjuk känsla. 
Gårdarnas små komplementhus har sedumtak 
som tar hand om dagvattnet och samtidigt är 
vackra att se på. Sisjöns Terrassers stora tillgång 
är närheten till naturen och med sin högt belägna 
plats får de nya bostäderna ett unikt läge med 
fantastisk utsikt, både inifrån lägenheterna och 
från gårdsterrasserna mellan husen.
 
Stora och unika gårdsterrasser
D: Eftersom husen är placerade i en sluttning och 
därmed har rum för ytterligare en våning mot norr 
där marken faller undan, så kallade suterränghus, 
får de tre gårdarna ett fint och upphöjt läge mot 
norr. På så vis blir naturen väldigt påtaglig när
vardagen fylls med fågelkvitter, grönskande  
dofter och årstidernas färgskiftningar. 
 

M: Gårdarnas småskalighet hoppas vi ska kunna 
bidra till att de blir en naturlig mötesplats och
får en hemtrevlig känsla. För att alla ska känna
sig välkomna och kunna använda gårdarna har
de två olika teman: grill & chill och leka & meka. 
Precis som namnen antyder kommer här att
finnas allt från grillning till lek för barnen.
 
Ovanligt ljusa lägenheter tack vare läget
D: Vi ville skapa känslan av att husen tycks resa 
sig upp ur grönskan. Många lägenheter får en 
fantastisk utsikt och naturens närhet skapar en 
härlig och lugn miljö. Husen är vridna likt en sol-
fjäder som öppnar upp sig mot naturen för att ge 
varje hus så mycket ljus och utsikt som möjligt.
 
M: När vi ritat lägenheterna har vi placerat de 
sociala ytorna i gavlarna för att skapa ljusa, öppna 
rum med mycket solljus. Och på tal om ljus-insläpp, 
vi har använt en varierande fönstersättning för att 
ge fasaden liv och lägenheterna en fin variation 
med olika typer av utsikt.  
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Dennis Lindgren och 
Maria Hagejärd, arkitekter 
på Arkitekturkompaniet.
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       Lägenheter med       
inbyggd livskvalitet  

Sisjöns Terrasser kommer sammanlagt att bestå av  
116 lägenheter uppdelade på fyra huskroppar. Den  
gemensamma nämnaren är livskvalitet, vilket du känner 
direkt när du kliver över tröskeln till ditt nya hem. Det 
sitter nämligen i de genomtänkta detaljerna, välplanerade 
för att det ska finnas en bostad för respektive fas i livet. 
Här finns kvadratsmarta ettor och ljusa, luftiga tvåor 
med balkong i anslutning till vardagsrummet. Vi bygger 
också riktigt rymliga treor med både klädkammare och 
extra wc. Eller varför inte en flexibel fyra där du själv kan 
bestämma om du vill omvandla ett sovrum till ett större 
vardagsrum och därigenom få riktigt generösa sällskaps-
ytor. Kronan på verket är den stora fyran med fri siktlinje 
från hallen ut till naturen. Den här spatiösa lägenheten 
har också en gäst-wc med dusch! Balkong eller uteplats 
hör självklart till alla lägenheter, och vissa har också 
fransk balkong. 

Att flytta in i en helt nybyggd lägenhet har många fördelar. 
Det är modernt, fräscht och du har chansen att sätta 
din personliga prägel redan från början genom att välja 
bland olika material i vår tillvalskatalog. Att Sisjöns 
Terrasser dessutom är Svanenmärkt bidrar till en bättre 
miljö och ger dig samtidigt lägre energikostnader och 
pengar över till annat. Våra höga kvalitetskrav känner 
du av i vilket rum du än befinner dig, och vardagliga 
bekvämligheter såsom mikro, induktionshäll, dämpade 
köksluckor, diskmaskin och tvättmaskin är givetvis  
standard. Dessutom har du hiss till parkeringsgaraget 
under huset med p-platser för elbilar samt bra förråds-
utrymmen – vissa med gott om plats för cykel. 

Släpp in ljuset och  
dofterna från naturen.
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Bilden är en illustration. Avvikelser i slutligt utförande kan förekomma.

Här känner du den höga kvaliteten 
i vilket rum du än befinner dig.

De sociala planlösningarna gör 
det enkelt att umgås och trivas.
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Upplåtelseform: Bostadsrätt
Adress: Knapebacken 21– 29
Byggherre: Veidekke Bostad AB
Arkitekt: Dennis Lindgren, Maria Hagejärd,  
Arkitekturkompaniet AB
Antal lägenheter: 116 st fördelat på 4 huskroppar
Beräknad inflyttning: Från vår/sommar 2020
Säljare: Sisjöns Terrasser
Mer information: https://veidekkebostad.se/ 
sisjonsterrasser/

Svanenmärkt
Har du också gröna intressen? Vi på Veidekke Bostad 
var först med att bygga Svanenmärkt och självklart  
bygger vi även dessa hus Svanenmärkta. Du kommer 
alltså att bo i ett välutrustat hem med bra materialval 
och låg energiförbrukning.

Parkering
Det finns 73 st parkeringsplatser i garaget under huset, 
varav några platser för elbil. Lägenheter om 3 rok och 
4 rok är garanterade att få hyra en plats. För resterande 
platser gäller först till kvarn med intresseanmälan. 

Cykelparkering
Cykelparkering sker i både utomhusställ och i ett låst 
cykelförråd på gården.

Förråd
Varje lägenhet har ett förråd som är placerat i källaren 
av huset. Hit kommer du med hiss eller trappor.

Gårdar
Föreningens gårdar bildar de gröna mötesplatserna 
mellan huskropparna. Två ”grill & chill” samt en ”lek & 
mek”. Här hittar du grillplats, trevliga sittytor, plats för 
cykelmek och lekytor för barnen.

Källsortering
Källsortering sker i gemensam sorteringsplats i  
föreningens miljörum. För andra typer av avfall finns en 
sorteringsstation i området.

Värme och ventilation
Bostäderna är anslutna till fjärrvärmenätet. I lägenheterna  
distribueras värmen som vattenburen värme till radiatorer.  
Ventilationen är av typ FTX, från- och tilluftsventilation 
med återvinning. Med ett FTX-system tas värmeenergin 
tillvara i den förbrukade ventilationsluften istället för 
att gå direkt ut i det fria. Energi sparas samtidigt som 
inomhusklimatet blir bättre.

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

Driftskostnader lägenhet
Kostnader för kallvatten och uppvärmning av lägenheten 
ingår i månadsavgiften. Lägenheterna har individuell  
mätning av varmvatten – miljövänligt och smart! Utöver 
den redovisade månadsavgiften debiteras kostnaden 
för din varmvattenförbrukning, retroaktivt kvartalsvis. 
I månadsavgiften ingår sophämtning. 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 
(entréterrasser, miljöhus, planteringar, gångytor mm). 
Kostnaden för ovanstående är inkluderat i månadsavgiften.

BOSTADSFAKTA
SISJÖNS TERRASSER
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BYGGNADS- 
BESKRIVNING

Reservationer
Samtliga bilder i säljmaterialet är illustrationer. 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.

ALLMÄNT LÄGENHET

Golv: 3-stavs ekparkett.
Socklar: Vita, fabrikslackerade.
Väggar: Vita, målade.
Innertak: Vita, målade.
Innerdörrar: Vita, släta, fabrikslackerade.
Dörrfoder/listverk: Vita, fabrikslackerade.
Fönsterbänkar: Natursten.
Garderober: Fasta eller skjutdörrsgarderober. Vita, släta luckor/dörrar. 
Se bofaktablad för mer information.

KÖK

Snickerier: Vita, släta luckor med vit takanslutning.
Bänkskiva/diskbänk: Bänkskiva av laminat. Underlimmad diskho  
i rostfritt.
Vitvaror: Energieffektiva vitvaror i vitt. Separat kyl- och frys.
Alternativt kyl/frys i mindre lägenheter, induktionshäll, inbyggd
ugn i underskåp, diskmaskin. Ugn och mikro i högskåp i större  
lägenheter, se bofaktablad.
Spisfläkt: Kåpa.
Stänkskydd: Kakel.

BADRUM/DUSCH

Golv: Klinker.
Vägg: Kakel.
Porslin: Vägghängd WC-stol och kommod med handfat och
spegelskåp.
Bad/duschplats: Duschplats med vägg i glas och dusch-
draperistång.
Belysning: Spotbelysning i badrumstak och belysning ovan spegel. 
Vitvaror: Energieffektiv vit tvättmaskin och torktumlare, alternativt 
kombimaskin i mindre lägenheter, enligt bofaktablad.
Bänkskiva och överskåp: Laminatbänkskiva och överskåp vid  
separat tvättmaskin och torktumlare. Se bofaktablad.

EXTRA WC

Golv: Klinker.
Vägg: Kakel.
Porslin: Golvstående WC-stol, handfat och spegel.

EXTRA WC/DUSCH

Golv: Klinker.
Vägg: Kakel.
Porslin: Golvstående WC-stol, handfat och spegel.
Bad/duschplats: Duschplats med vägg i glas och duschdraperistång.

LÄGENHETS-
BESKRIVNING

ALLMÄNT HUSEN

Grundläggning: Betongplatta på mark.
Bärande stomme: Betong och stål.
Yttervägg: Betong.
Innerväggar ej bärande: Microlit, gipsskiva, regelverk.
Yttertak: Papp.
Fönster/fönsterdörr: Trä/aluminium.
Ytterdörr: Trä/aluminium.
Plåtarbeten: Hängrännor, fotplåt, stuprör, droppbleck och dylikt.
Ventilation: FTX (från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning).

ALLMÄNT LÄGENHETERNA

Rumshöjd: Generellt 2,50 m, högre takhöjder förekommer i  
lägenheter i souterrängplan.
Nedsänkta tak i bad/tvätt samt vid inklädnader, generellt 2,20 m,  
se bofaktablad.
Balkong/Uteplats: Lägenheter i markplan har uteplats med  
stående träräcke. Uteplatserna består av miljövänligt trä.  
Balkongerna är av betong med metallräcken, perforerad plåt.
Värmesystem: Bostadshusen värms med fjärrvärme i vattenburna 
radiatorer.
Tomtmark: Gemensam vistelseyta på gården.
Parkering: I parkeringsgarage under huset, alternativt på gatorna  
i området. 3 st gästparkeringar finns i föreningen.
Elinstallation: Elcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare.

ALLMÄNNA UTRYMMEN

Entrégolv trapphus: Klinker.
Trapphusgolv: Klinker/cementmosaik.
Väggar: Målade.
Post mm: Postfack för lägenheter försedda med namnskylt och 
låscylinder. 
Lägenhetsförråd i källare: Stålglättad dammbunden betong,  
Ytterväggar av betong och mellanväggar av trådnät. Hylla med  
klädstång.
Cykelhus på innergård: Oisolerad träbyggnad med dammbundet 
betonggolv.
Miljörum på innergården: Träbyggnader med golv av damm bunden 
betong.
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Att köpa en ny bostad är för många av oss vårt livs 
största affär. Och att köpa en helt ny bostad är dessutom  
lite speciellt – bostaden finns ju inte ännu. Många beslut 
ska fattas och ofta dröjer det ett tag innan du kan flytta 
in. Då kan det vara tryggt att veta att vi kommer att 
finnas med dig under hela resan.

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

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

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

Visste du förresten att nio av tio som en gång köpt en 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 fastighets- 
mäklaren och skriver ett förhandsavtal. I samband  
med avtalstecknandet betalar du förskott till bostads-
rättsföreningen på 50.000 kr för 1 – 2 rok, 100.000 kr 
för 3 – 4 rok. Om du ska låna pengar, behöver du ett 
lånelöfte från en bank.

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

3. Dina inredningsval
Du kan själv påverka material och färger för att för-
verkliga 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 för-
beredande information inför tillträdet.

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

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

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

8. Trygg efter inflyttning
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:ATT KÖPA EN 
HELT NY BOSTAD
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TRYGGHET
OCH GARANTI

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. 

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 (dvs 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 
bostäder. Detta gör att du får en billigare hemförsäkring 
och föreningen har en säkrare skadehantering vid even-
tuella skador i huset. Tänk på att upplysa ditt försäk-
ringsbolag om detta när du tecknar hemförsäkring 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
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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.

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  

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  
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 
ovanligt bland börsnoterade företag och skapar ett 
alldeles unikt engagemang.
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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.
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