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Grunderna

Sid 22Ikoner

Ikonerna används för att visuellt dra uppmärk- 
samhet till USParna. En bild berättar fortare  
budskapet och lockar kunderna att läsa mer.

Tänk på att ikonerna:
- Alltid Veidekke-röda. 
- Aldrig har skuggor.
- Aldrig vara i 3D.
- Aldrig vara flerfärgade.
- Alltid bara är i en nyans av rött. 
- Aldrig ska vara inramade. 
- Alltid ska vara röd symbol på vit bakgrund,  
aldrig tvärt om.
- Ska vara fyllda med färg i den mån det går.
- Inte ska innehålla för mycket små detaljer. 
- Måste vara tydliga och kunna synas även när  
de är väldigt små. 

Alla ikoner sparas i en databas. Denna fylls  
på med nya efter hand som projekten gör  
nya. Alla är numrerade och har förslag på  
användningsområden.

Ikoner
En ikon säger mer än tusen ord

Förslag på ikoner

Ej godkända ikoner:
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Bilden är en illustration. Avvikelser kan förekomma.

Balkongerna skärmas 
av med lameller 
som ger insynsskydd.

Rymliga 
balkonger för fika 
eller sovstund.

Sydvästläge ger  
härligt eftermiddags-  
och kvällsljus.

Mysig innergård  
i härlig grönska.

Milsvid utsikt.

Stora uteplatser  
i sydväst.
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       Welcome       
to the great
       little city

Idéernas stad eller den lilla storstaden? Lund är den mysiga 
staden med de stora idéerna och det rika livet. Universitetet  
grundades 1666 och rankas återkommande som ett av  
världens 100 främsta lärosäten. Frågar man lundabor hur det  
är att leva och bo i staden får du många lovord.

Här lever man i en skön atmosfär med välbevarade och  
pittoreska gator och torg och som samtidigt ger plats för det 
moderna. Domkyrkan och universitetsbyggnaderna präglar  
såklart stan, men också det härliga flödet av människor som 
bidrar till att stadslivet blir ovanligt trevligt och lätt att gilla 
från första stund. Tänk så bra det kan bli när man blandar bra 
människor, bra arkitektur med historia och nutid.

Och allt detta ryms i den lilla storstaden Lund.
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       Goa stunder och 
skratt bland ekonomer                          
       och neutroner

Lund är en viktig del av den starka Öresundsregionen. Tåg 
och buss går ofta för den som behöver pendla in eller ut ur 
stan. Du klarar dig finfint utan bil, det tar i genomsnitt tio  
minuter att cykla från en plats till en annan, vart som helst i 
staden. Läget är perfekt och från Lund är det nära till Malmö, 
Köpenhamn – och övriga världen. Inom några år står även  
den nya tågstationen vid Klostergården klar med ännu bättre 
kommunikationsmöjligheter.

Några av landets roligaste människor har skolats i Lund.  
Utöver studentspex gläds du åt det årliga eventet Lund Comedy 
Festival som får många att dra på smilbanden. Läkare och  
jurister och en rad andra spännande karriärer tar också sin  
början här. Snart står dessutom ESS (European Spallation 
Source) klar. Anläggningen kommer att bli världens mest kraft-
fulla neutronkälla och så klart ge ännu mer fokus åt staden. 

Allt det spännande som händer i Lund bidrar till att fler vill 
komma hit och det innebär ytterligare behov av nya bostäder. 
Vilken tur att det kommer sköna alternativ för dig som gillar 
både centralt och park.
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       Ett eldorado för       
tränings- och
       hälsomedvetna

Läget vid stadsparken är perfekt. Grönska och växtlighet  
är rena hälsokuren och med denna kunskap är det såklart 
underbart att bo nära en vacker, stor och grönskande park 
som bara väntar på att du ska ta promenaden eller löprundan 
här och komma hem lyckligare. 

När du ändå har träningskläderna på, kan du passa på att ta 
dig till utegymmet som också ligger några steg bort. Under 
sommarhalvåret spelas en hel del beachvolleyboll intill 
utegymmet och många väljer också att bara slå sig ner och 
njuta av solen och den sköna urbana stranden som byggts 
upp. Om vädret skulle vara motigt och du hellre vill träna 
inomhus finns gym alldeles i närheten så du har alla möjlig-
heter att träna 24/7. Ja så klart, det finns ju simhall, ishall  
och fotbollsplaner också – till och med parkourbana om du 
verkligen vill ta ut svängarna. 

Efter all denna träning vill du kanske koppla av med lite under-
hållning och ändå stanna kvar i kvarteret. Ett litet stenkast 
och du är på Sparbanken Skåne Arena som bjuder på allt  
från sport till konserter och humorfestivaler. Skola, mat affär, 
handel och service är nära och eftersom Lund är en cykel-
stad tar det bara några tramptag och du är vid Centralen eller 
Lundagård – mitt i smeten. 

Det centrala läget nära parken, kombinerar det underbara 
med att känna stadspuls och samtidigt ha nära till den av-
koppling som träd och växter ger. 
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       Nya      
  höjder och
       goda utsikter

Central Park är ett ovanligt spännande projekt som växer 
fram – inte minst på höjden. Med ett tydligt släktskap till 
det första huset i Central Park, reser sig det nya högt  
ovanför stadsparken och grannhusen. I stegrande nivåer 
har huskroppen åtta, nio och tio våningar. Stora balkonger 
erbjuder en maffig utsikt över parken och stan. Huset är 
Svanenmärkt och har gröna tak som sparar energi och  
bidrar till en hållbar miljö. Den moderna lundabon tar gärna 
cykeln, därför finns det gott om plats för cyklar i såväl  
garage som på cykelparkeringen på gården. 

Vi lever i en uppkopplad tid och föreningen har egen wifi-
zon i och utanför huset som ingår i avgiften. Den gemen-
samma innergården blir en grön oas fri att användas av 
föreningens medlemmar. Med bra belysning på gård  
och i de gemensamma utrymmena känns det tryggt och 
välkomnande att komma hem dygnet runt.

Skärm av lameller skapar  
insynsskydd och balkonger  
med attityd.

Stora 
ljusinsläpp.

Härlig utsikt 
över park  
och stad.

Bilden är en illustration. Avvikelser kan förekomma.

Garage i huset.
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       Favoritlägenheter       
 som passar alla
       i nya lägen

– Det har varit extra kul att rita, eftersom vi varit med från 
början i området. Redan 2005 ritade vi Lunds Arena och nu 
fortsätter vi i ett område av Lund som ligger mig varmt om 
hjärtat, säger Mårten Belin på Sydark konstruera. Tillsam-
mans med kollegan Pernilla Knutson ritar och utformar han 
Central Park med sina lägenheter.

– Vi har ritat mindre och effektiva lägenheter som ska passa 
alla typer av möblering. Den som flyttar in har stora möjlig-
heter att påverka utformningen, det finns tillvalsmöjligheter 
beroende på hur man vill disponera ytan, berättar han.  
En intressant detalj är den speciella, extra breda och låga 
fönsternischen som ramar in fönstret i köket och ger lägen- 
heten ett speciellt uttryck.

– Vi har återanvänt favoritlägenheterna från den första och 
andra etappen men förfinat och kompletterat dem i nya 
lägen. Central Parks två huskroppar har egna identiteter 
men med ett tydligt släktskap, säger Pernilla. 

Lägenheterna ser lite olika ut, men gemensamt är att när 
du stiger in genom tamburdörren har du siktlinje ut mot 
fönstren så att du alltid möts av ljus. I hallen har du en fiffig 
kappupphängning som tagits fram för att ta minimalt med 
plats. Formen på huset är okonventionell och det finns en 
detalj omsorg som gör lägenheterna extra intressanta.

– Det är mindre, kompakta lägenheter med lösningar som 
fungerar, menar Pernilla. Balkongerna är generösa och här 
finns chans att skaffa sig en härlig utsikt i och med husets 
höjd. För att skapa insynsskydd skärmas balkongen av med 
lameller, förklarar Pernilla.

– Det är en spännande stadsdel, tycker Pernilla. Här är det  
liv och rörelse och en urban livsstil samtidigt som det är nära 
till grönska, avslutar hon.

Bild: ?

Bilden är en illustration. Avvikelser kan förekomma. Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.
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       Plats för 
avkoppling och
      hemmamys

Välkommen till yteffektiva lägenheter med varierande plan-
lösningar som kan rymma ett helt liv på genomtänkta kvadrat- 
metrar. Öppna rum med ljusinsläpp från stora fönster och med 
extra takhöjd skapar trivsamma inspirerande rum. Detaljer 
som extra breda fönsternischar i ek ger en egen karaktär. 
Här är varje millimeter välplanerad. Vi kan verkligen tala om 
Less is more – du lever på en mindre yta som upplevs som 
så mycket mer. Dessutom är våra lägenheter svanenmärkta. 
Genom att möjliggöra för en grön livsstil på cykel, bygga 
hållbart och energieffektivt har vi miljöns bästa för ögonen. 

För dig som vill leva yteffektivt har vi 1 rok på 33 kvm!  
Rum i vinkel skapar ljus, behaglig rörelse och flexibilitet  
– med andra ord allt i ett men med tydliga avgränsningar.

För dig som behöver mer plats har vi fyra olika lägenhetstyper 
med spännande planlösningar och storlekar att välja mellan. 
Från 53 till 69 kvm, förmiddagssol eller kvällssol, balkonghäng 
eller uteplats. Valen är många och valet är ditt! Det finns även 
möjlighet att förvandla 2 rok på 69 kvm till en yteffektiv 3:a. 

Funktionalitet och flexibilitet har varit nyckelord i planeringen. 
I etapp tre har vi återanvänt det som uppskattats i första 
huset och fortsatt att utveckla och forma lägenheterna efter 
sitt nya läge. 

Gott om ljusinsläpp och en skön känsla skapar plats för din 
personliga stil. Och som sagt, ett snillrikt utnyttjande av ytan  
gör att du får ut så mycket mer av din lägenhet. Oavsett vilken  
storlek du väljer kommer du att trivas med arkitekturen och 
med standarden. Lägenheterna är bland annat utrustade 
med kombinerad tvätt och torktumlare, diskmaskin, helkaklat 
badrum med tidlöst vitt kakel och grå klinker.

Fönsternischen är en  
detalj som skapar både  
plats och nya möjligheter  
för personlig inredning. Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.
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Fönsternish  
i ek ger din  
lägenhet 
det lilla extra.

Svanenmärkt kök  
från Marbodal.

Smart förvaring  
med skjutdörrs- 
garderob.

Många fönster 
som gör lägenheten 
ljus och luftig.

Bilden är en illustration. Avvikelser kan förekomma.

2 rok kan  
bli 3 rok.
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SNABBFAKTA

Upplåtelseform: Bostadsrätt
Adress: Finalgatan 15 C
Byggherre: Bostadsrättsföreningen Central Park
Arkitekt: Sydark Konstruera, Mårten Belin och  
Pernilla Knutson 
Antal lägenheter: 49 st säljetapp 3 
Beräknad inflyttning: Q4 2019 – Q1 2020 
Säljare: Brf Central Park   
Mer information: centralpark3.nu

Området
Central Park utgör en av de sista byggnationerna
som gränsar till Arenatorget, Sparbanken Skåne  
Arena och Klostervallens grönskande omgivningar.  
I Central Park har du nära till allt. Som granne till  
lummiga Stadsparken är en avkopplande promenad 
eller en uppfriskande joggingtur aldrig långt borta.

Gym och ishall har du runt hörnet och vill du ta några
längder i bassängen så finns Högevallsbadet ett par
minuter bort. Utmärkta kommunikationsvägar med
cykel, bil, buss eller tåg finns och ännu bättre blir  
det i framtiden med den nya Pågatågstationen som  
planeras i Klostergården. Centralt läge med närhet  
till allt vad Lund har att erbjuda.

Årsavgift
Som bostadsrättsinnehavare betalar du en årsavgift  
till föreningen månadsvis i förskott. I månadsavgiften  
ingår bostadsrättens andel av föreningens driftkost-
nader, som vatten, uppvärmning, fastighetsel, under - 
 håll av fastigheten med mera. Avgiften täcker också  
föreningens räntekostnader och amorteringar samt  
avsättning till underhållsfond.

Driftskostnader
I Central Park har du möjlighet att påverka dina drift-
kostnader. Mätningen av hushållsel och den energi  
som går åt för varmvattenuppvärmning sker individuellt 
för varje bostadsrätt. Kostnaderna aviseras kvartals- 
vis i efterskott tillsammans med månadsavgiften.

Drift och skötsel
Bostadsrättsföreningen ansvarar för drift och skötsel av

gemensamma utrymmen och mark, exempelvis hissar,
trapphus och gård. Kostnaden för detta är inkluderad
i årsavgiften. 

Cykelparkering
Det finns plats för att parkera cyklar på gården under tak
eller i öppna cykelställ och det kommer även att finnas
plats att parkera cykeln i garaget. I garaget finns också
möjlighet att serva och reparera sin cykel.

Bilparkering
Föreningen har tillgång till 49 parkeringsplatser genom 
delägarskap i Lund Klosterbacken Ga:2. I säljetapp 3 
öppnas möjlighet att ställa sig i kö för 17 parkerings-
platser. Intresseanmälan av garageplats ska lämnas till 
Lunds kommunala parkeringsbolag (LKP AB) efter att 
man tecknat för hands avtal. Fördelning av garageplatser 
sker enligt turordning från intresseanmälan och hyres-
avtal för garage plats tecknas separat. Preliminär hyra för 
parkering är ca 800 kr / månad.

Gård
Gemensam grönskande innergård där man kan slå  
sig ner på en bänk eller i en av sittgrupperna. Blandad 
växtlighet med planteringar, buskar och träd skapar  
en inbjudande närmiljö för spontana träffar. Det kom-
mer även finnas gräsmatta som möjliggör lättare lek  
och picnic. För de minsta kommer det finnas en sand-
låda att leka i.

Källsortering
Hushållsavfall och källsortering hanteras på markplan 
inom fastigheten. 

Förråd
Lägenhetsförrådet är beläget i respektive lägenhet,  
se bofaktablad.

Internet/TV
Internet: Fiber är indraget i huset. Telia Wifi-zon ger till-
gång till trådlös uppkoppling i och utanför huset för de
boende och ingår i avgiften. Alla lägenheter är anslutna
till Telia Triple Play – bredband, TV och telefoni i ett paket. 
Avgift för detta tillkommer.

BOSTADSFAKTA
CENTRAL PARK

Bilderna är illustrationer. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.
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LÄGENHETS-
BESKRIVNING

BYGGNADS- 
BESKRIVNING   

Reservationer
Många av bilderna i materialet 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.

ALLMÄNT FASTIGHETEN 

Grundläggning: Isolerad platta på mark.
Bärande stomme: Ytterväggar sandwichvägg i 
betong. Lägenhetsavskiljande delar, väggar och 
bjälklag i betong.
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: Centralt FTX-aggregat.
Elinstallationer: Kollektivt abonnemang, indivi-
duell mätning.
TV/Tele/Data: Nätverksuttag för TV samt tele och 
data i vardagsrum. Huset är anslutet till fibernät för 
data, tele och TV genom Telia Triple Play.
Bilparkering: Finns i garage.
Cykelparkering: Inomhus i garage och utomhus  
på innergård. 
Förråd: Finns i respektive lägenhet.
Sopsortering: Sopsortering hanteras i markplan 
inom fastigheten.

ALLMÄNT LÄGENHETEN 

Golv: Ekparkett.
Sockel: Vita fabriksmålade.
Väggar: Slätmålade vita.
Innertak: Vita tak med synliga elementskarvar.  
Ventilationsdragning i tak förekommer. 
Dörrfoder/listverk: Vita fabriksmålade.
Fönsterbänkar: Natursten/Ek.
Smygar vid fönster: Vitmålade. 
Övrigt: Vita garderober och skjutdörrar.  
Tidningshållare vid lägenhetsdörr. Dörrklocka.  
Kapphängare i entréhallen.

Badrum
Golv: Grå klinker.
Väggar: Vitt kakel.
Innertak: Vita tak med inspektionslucka.
Övrigt: Vägghängd wc-stol, kommod Aspen Ikon 
eller likvärdig med tvättställ, spotlights i tak,  
spegelskåp med belysning och duschväggar i glas.

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

ALLMÄNNA UTRYMMEN

Trapphus 
Golv: Betong/klinker eller linoleum.
Väggar: Slätmålade vita.
Tak: Vitmålade tak med synliga elementskarvar. 
Trappa: Betong eller linoleum.
Övrigt: Akustikundertak i erforderlig omfattning. 
Dörrautomatik med tagg, öppning och stängning.
Skrapgaller samt matta vid entréer. Postboxar och  
avställningsyta. Hiss.

Sop- och källsortering  
Sopsortering: Hanteras i markplan inom fastigheten.
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Att köpa en ny bostad är för många av oss vårt livs 
största affär. Och att köpa en helt ny bostad är dess-
utom lite speciellt – bostaden finns ju inte ännu. Många 
beslut ska fattas och ofta dröjer det ett tag innan du kan 
flytta in. Då kan det vara tryggt att veta att vi kommer 
att finnas med dig under hela resan.

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

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

Finansiering
När du har bestämt dig och det är dags att se över  
finansieringen, har vi goda bankkontakter. Den bank 
som finansierar 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 1. Förhandsavtal

När du bestämt dig för en bostad, träffar du fastig-
hets mäklaren och skriver ett förhandsavtal. Förhands-
avtalet är ett bindande avtal mellan dig och bost-
adsrättsföreningen. 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.

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.

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.

TRYGGHET
OCH GARANTIER

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 

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

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. Kunska-

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

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar. 

Du får mer tid över – I en välplanerad, nybyggd bo-
stad behöver du inte lägga tid på att ändra eller reno-
vera – 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 
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.

7 SKÄL ATT VÄLJA VEIDEKKE

4MIN
TILL
TÅGSTATIONEN
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