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Njut av strandlivet vid Särö 
 Västerskog. Besök Hede  Fashion 
Outlet och Kungs mässan. Fika på 
Lilla Spinneriet i Lindome och 
inne i Kungsbacka city. Möjlig- 
heterna är många!

Det vore förmätet att påstå att en Kungsbackabo har allt. 
Men faktum är att här saknar du i stort sett inget, förutom 
kanske storstadens höga puls. Å andra sidan kan du när 
som helst, eller närmare bestämt var tjugonde minut, ta 
dig till Göteborg med pendeln. 

Kungsbackas mysiga stadskärna har caféer, krogar och 
butiker för alla smaker. Här finns ett blomstrande kultur-
liv med bland annat bio, kulturhus och teater med bred 
 repertoar. Storshopparens lystmäte stillas genom besök 
i ett av de två stora shoppingcenter som finns här; Hede 
Fashion Outlet där du handlar välkända varumärken för 
 riktigt bra priser, eller Kungsmässan som rymmer 90 
 vanliga och ovanliga butiker samt bra, varierad service. 

Den aktiva personen har mycket att välja på. Kungsbackas 
idrottsliv är rikt med nya arenor och stabila klubbar med 
stort engagemang. Fotboll, basket, ishockey, konståkning, 
ridning, kampsport, segling och golf. Eller så snörar du 
på dig favoritskorna och ger dig ut till havet eller skogen 
– det närliggande elljusspåret tillåter det tempo du finner 
behagligast. Kungsbacka är en växande stad och i Kolla 
Parkstad frodas en helt ny småstadsidyll. Varje kvarter är 
unikt men gemensamt för dem alla är närheten till det 
goda livet.

       När du har   
nära till allt
       det goda i livet

9943HEM
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Kungsbackas nya stadsdel Kolla Parkstad går nu in i det 
sista byggskedet och den mysiga känslan är  påtaglig. Här, 
strax söder om stadskärnan, på andra sidan Kungsbackaån 
har många familjer funnit sitt hem. Fler bostadshus, villor, 
rad- och parhus bildar charmigt varierande närkvarter och 
en skön gemenskap. Lummiga parker, små grönområden 
och kurviga vattendrag ramar in gångstråken till områdets 
skolor, förskolor och små butiker. Du lever ett smidigt 
vardagsliv i den nya stadsdelen. Här finns vårdcentral, 
tandläkare, förskolor, grundskola och  pizzeria. Dessutom 
planeras för en bra mataffär liksom en bilpool. Stadsbus-
sen går genom området och föredrar du att cykla når du 
Kungsbackas stadskärna på cirka fem minuter. Med bil tar 
du dig dessutom snabbt ut på motorvägen. Aranäshallen, 
med alla sina träningsmöjligheter, ligger på gång avstånd 
och även flera gymnasieskolor. Kolla Parkstad har helt en-
kelt ett bra läge där du bor i charmfulla kvarter, nära vänner 
och ett omfattande utbud.

       Gemyt, gemenskap      
och gångavstånd 
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Härliga gräsmattor att 
leka eller koppla av på.

Väl tilltagna uteplatser och 
 balkonger med vacker utsikt.

Vackra buskar och stilrena, 
avskiljande förråd.

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

Grönskande sedumtak på det 
praktiska cykelförrådet.
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Gårdskvarteren är vår sista etapp i Kolla Parkstad.  
De båda kvarteren är byggda runt varsin gemensam 
lummig innergård och består av lägenheter i storlekarna 
1-4 rok, samt en länga välplanerade radhus.  
Bostäderna är Svanenmärkta vilket innebär att de lever 
upp till högt ställda krav, både på själva byggprocessen 
och de färdiga bostäderna. Detta gäller bland annat  
materialval, energiförbrukning, installationer och inom-
husmiljö. Den gemensamma innergården inbjuder till 
uteliv och skönt grannhäng i och med sina gröna gräs-
mattor, planteringar, lekplatser och plats för din grill. 
Husen är  placerade med tanke på ljus och sol.  

Gårdskvarteren är ett trivsamt och socialt boende där du 
naturligt umgås med grannar och vänner. På mark planet 
ligger även de väl tilltagna uteplatserna med vackra 
avskiljande buskar och spaljéer mot innergården. De 
praktiska cykelförråden har grönskande sedumtak vilket 
bidrar till trivsel och grönska. Här finns också parkerings-
platser – smidigt nära dörren till ditt hem. 

Det finns gott om  vänner 
på nära håll och utbudet av 
 aktiviteter är brett i området. 
Ett skönt liv väntar dig.

       Öppna dörrar       
till grönare kvarter 
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”Gårdskvarteren passar väl in i omgivningen och har 
ändå sin egen karaktär. Träfasaderna går i grå och röda 
nyanser som ger en både modern och varm känsla. Det 
vinklade flerbostadshuset skapar tillsammans med rad-
husen en tydlig kvartersgård som blir en grön och lum-
mig mötesplats för stora och små.

Här finns en god blandning som ger ett mysigt kvarter. 
Den härliga variationen på bostadsstorlekarna bidrar till 
liv och rörelse och det blir lätt att hitta kompisar. Ytorna 
är använda på bästa sätt med sina effektiva planlösningar, 
fina uteplatser och balkonger samt vackra material som 
håller över tid. Gediget, elegant och samtidigt trivsamt.

Den låga bebyggelsen ger en mänsklig skala som är lätt
att ta till sig. Kvarteret andas omsorg om människor, hus
och livet mellan husen. Allt är väl genomtänkt och har
ett långsiktigt perspektiv – från detaljerna i bostäderna
till gestaltningen av husen och trädgården. Detta är ett
område där man bryr sig och tar väl hand om varandra.

Att bo på en plats med tydlig lokal förankring och en god
anda av gemenskap där man känner sina grannar ger ett
socialt tilltalande kvarter. Detta bidrar till en skön hemma-
känsla oavsett om man är inomhus eller utomhus.”
 
Ann Tolly, arkitekt på Liljewall Arkitekter

Ann Tolly, arkitekt på 
Liljewall Arkitekter.
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Bilden är en illustration. Avvikelser i slutligt utförande kan förekomma.

       Hemmakänsla      
både ute och inne 
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Gårdskvarterens variation gör det möjligt att hitta den 
bostaden som passar dig, just nu. Är det ditt första egna 
boende eller är det här du ser barnen växa upp och 
 senare också flytta hemifrån? Alla förutsättningar finns. 

De trivsamma flerbostadshusen rymmer många ettor, 
tvåor och treor. Men här finner du som behöver mer 
plats också härliga fyror. Så om du vill kan du alltså bo 
i samma kvarter hela livet! Varje lägenhet är yteffektivt 
planerad med många praktiska och trivsamma lösningar. 
Funktionell förvaring, överskåp i badrummet, duschväggar 
i glas, mikro, ekparkett, tvättmaskin och tumlare eller 
kombimaskin – för att nämna några av fördelarna. De 
flesta av lägenheterna har antingen en stor härlig balkong 
eller en skön terrass mot innergården. 

Oavsett om det är den fina ettan på 31 kvm som lockar 
mest eller den rymliga fyran på 88 kvm, med plats 
för gästrum eller hemmakontor, så innebär ett hem i 
Gårdskvarteren ökad livskvalitet för alla åldrar.

       Första lyan      
eller ett kvarter       
 för livet
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Radhusens effektiva och smakfulla planlösning ger alla 
förutsättningar för ett smidigt och trivsamt familjeliv. 
Hela entréplan har golvvärme, och från entrén och hallen 
har du fri sikt ut till uteplatsen. Det hemtrevliga köket 
är välutrustat där bland annat mikro och induktions-
häll ingår. På entréplan ligger också det stora vardags-
rummet samt tvättstuga med praktisk ho.

Husets alla 116 kvadratmetrar är väl utnyttjade och 
under trappan finns exempelvis ett användbart förråd. 
På våning två finns fyra sovrum men du kan välja att 
omvandla ett av dessa till allrum eller klädkammare. 
 Husets båda badrum är helkaklade, med dusch på  
första plan och badkar på det andra där även handduks-
tork ingår.

Radhusens liggande träpanel har en varm ljusgrå ton 
och mörkare grå fönster. Träribbor klär in balkong samt 
förråd och bildar ett vackert blickfång mot gatusidan. 
Uteplatsen och balkongen ger dig många soltimmar 
då dessa är placerade med tanke på ljus. Du parkerar 
din bil direkt vid ingången och där har även cyklarna 
en egen parkeringsplats. I baksidans kallförråd kan du 
förvara både gräsklipparen och trädgårdsdynorna, och 
på framsidan finns ytterligare ett rymligt kallförråd samt 
sopkärl. Gavelradhusen har dessutom carport, extra förråd 
och en härlig trädgård på gavelsidan. Vardagsbestyren 
rullar på smidigt och du kan ägna mer tid åt familj och 
fritidsintressen.

       Smarta radhus      
för ett smidigt       
 familjeliv
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Min son/dotter har ingen fast inkomst. Kan han/
hon ändå köpa en bostad i Gårdskvarteren?
Ja, dock vill bostadsrättsföreningen säkerställa att
köparen har förmåga att betala insatsen för bostaden.
Om köparen saknar fast inkomst eller eget kapital kan
du som förälder eller anhörig ställa en personlig borgen
till föreningen för insatsens betalning. Sök ”Personlig
borgen”på webben.

Jag vill köpa bostaden tillsammans med min 
son/dotter. Är det möjligt?
Ni kan teckna förhandsavtalet tillsammans, dock inte
fler än fyra personer. När ni inför inflyttning sedan ska
teckna upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen
ska samma personer som tecknat förhandsavtalet
underteckna upplåtelseavtalet. Begränsade möjligheter
till förändringar kan medges av bostadsrättsföreningen.
Den lägsta ägarandel för en person som godtas av
föreningen är 10 %.

Vem har rätt att bo i en bostad som två eller flera
personer köpt tillsammans?
Var och en av köparna har gentemot bostadsrätts-
föreningen rätt att bo i bostaden. Då är det inte
fråga om andrahandsuthyrning. Hur ni gör upp de
ekonomiska mellanhavandena är ingen fråga för
bostadsrättsföreningen.

Jag vill låna pengar för att betala bostaden till min
son/dotter. Hur gör jag då?
Banken prövar dig som låntagare och begär att din son/
dotter ställer bostaden som säkerhet för lånet. Den kan 
inte säljas utan bankens och låntagarens godkännande.

Jag vill låna ut pengar till min son/dotter för att 
han/hon ska köpa bostaden. Hur gör jag då?
Du bör tillsammans med din son/dotter upprätta en
handling där han/hon ställer bostaden som säkerhet
för lånet från dig. Denna handling ska därefter registreras 
av bostadsrättsföreningen. Därmed kan bostaden inte 
säljas utan ditt medgivande. Ovanstående hante   ring 
är dock frivillig.

Jag vill köpa bostaden för att mina två barn ska bo 
där. Är det möjligt?
Ja, då är det dock fråga om andrahandsuthyrning. Vårt 
råd är att du låter barnen köpa varsin (mindre) andel av 
bostaden tillsammans med dig. Då kan ni fritt välja vem 
av er som ska bo där.

Får jag hyra ut min bostadsrätt i andra hand?
Du måste alltid via e-post eller brev begära tillstånd
för andrahandsuthyrning hos föreningens styrelse.
Tillstånd ska ges om du har skäl för uthyrningen. Du
kommer inom en månad att få ett beslut från styrelsen.
Beslutet gäller för ett år i taget. Vill du därefter fortsätta
att hyra ut din bostad måste du begära nytt tillstånd
från styrelsen. Styrelsen ska alltid hållas informerad om
vem som bor i din bostad. Sök ”Andrahandsuthyrning
bostadsrätt” på webben.

Tar föreningen ut avgift för andrahandsuthyrning?
Föreningen kommer att ta ut en avgift månadsvis.
2018 är avgiften 4 550 kronor per år. Andrahands avgiften  
tas ut med en tolftedel per månad.

Vilken hyra kan jag ta ut vid andrahandsuthyrning?
Den hyra som du tar ut av andrahandshyresgästen
är inte en fråga för bostadsrättsföreningens styrelse.
Enligt Lagen om uthyrning av egen bostad har du rätt
att ta ut en ”skälig hyra” av andrahandshyresgästen.
Den skäliga hyran består av årsavgiften till bostads-
rättsföreningen med tillägg för en årlig avkastningsränta
multiplicerad med bostadens marknadsvärde. Andra-
handshyresgästen kan låta Hyres nämnden pröva om 
hyran är skälig.

Kan andrahandshyresgästen betala månads-
avgiften till föreningen?
Det är alltid bostadsrättshavaren som får månads-
avgiftsavierna till uppgiven adress. Det är alltid bostads-
rättshavaren som är betalningsansvarig gentemot
föreningen. Därför bör du vara noga med att informera
föreningen om din aktuella adress.

FAQ. KÖPA TILLSAMMANS
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SNABBFAKTA OM GÅRDSKVARTEREN
Upplåtelseform: Bostadsrätt 
Adress: Porfyrvägen, Ädelstenvägen, Sandstensvägen, 
Lavavägen, Smaragdvägen 
Byggherre: Veidekke Bostad AB
Arkitekt: Ann Tolly på Liljewall Arkitekter
Antal lägenheter: 62 st och 10 radhus (ev uppdelat  
på två bostadsrättsföreningar om vardera 31 lght och  
5 radhus).
Beräknad inflyttning: Vintern 2019/2020 (om två 
bostadsrättsföreningar kommer andra säljetappens 
inflyttning senareläggas).
Säljare: Brf Gårdskvarteren 
Mer information: 
www.veidekkebostad.se/gardskvarteren

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.

Parkering 
Parkeringsplatser finns på innergården där fördelningen 
sker enligt lägenhetsstorlek. Med boendekort går 
det att parkera på gatorna i området och på övriga 
 kommunala parkeringsplatser. Varje radhus har egen 
uppfart med plats för en, två eller tre bilar.

Cykelparkering 
Cykelparkering sker i ett låst cykelförråd på gården.

Förråd 
Varje lägenhet har ett förråd som är placerat på 
 balkong/uteplats, i separat utrymme eller inne i 
 lägen heten. Alla förråd utanför bostaden är kallförråd. 
 Radhusen har ett kallförråd i anslutning till entrén   
och ett på baksidan av huset.

Innergård 
Föreningens innergård är en grön mötesplats med 
planteringar, plats för din egen grill, trevliga sittytor  
och en lekplats för barnen.

Källsortering 
Källsortering sker i föreningens gemensamma  
miljörum. Varje radhus har egna sopkärl för hushålls- 
sopor, övrig källsortering sker i föreningens  miljörum 
vid respektive entré i flerbostadshusen.

Värme och ventilation 
Bostäderna är anslutna till fjärrvärmenätet. I lägen-
heterna distribueras värmen som vattenburen värme
till radiatorer. I radhusen distribueras värmen som
vattenburen golvvärme på entréplan och i radiatorer
på övervåningen. Ventilationen är av typ FTX, från- och
tilluftsventilation med återvinning. 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.

Driftskostnader lägenhet 
I månadsavgiften ingår uppvärmning enligt andelstal. 
Kostnaden för uppvärmning av lägenheten ingår i  
månadsavgiften. Lägenheterna har individuell mätning 
på varmvatten, miljövänligt och smart! Kostnaden för 
din varmvattenförbrukning debiteras separat per kvar-
tal. Hushållsel ingår ej, varje bostad tecknar eget avtal.

Driftkostnader radhus 
I månadsavgiften ingår sophämtning. Varm- och kall-
vatten samt uppvärmning ingår ej i månadsavgiften. 
Hushållsel ingår ej, varje bostad tecknar eget avtal.

Drift och skötsel 
Föreningen ansvarar för drift och skötsel av gemen-
samma utrymmen och utvändig mark inom fastig heten 
(entréterrasser, miljöhus, planteringar, gångytor mm). 
För radhusen ansvarar föreningen för drift och skötsel av 
husens exteriör såsom ommålning och takläggning samt 
gemensamma utrymmen och mark utanför  upplåten 
tomtmark. Kostnaden för ovanstående är inkluderad i 
månadsavgiften. Du ansvarar själv för  interiört underhåll 
och den mark som är upplåten till din bostad.

BOSTADSFAKTA
GÅRDSKVARTEREN
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BYGGNADS- 
BESKRIVNING

LÄGENHETS-
BESKRIVNING

ALLMÄNT RADHUS & LÄGENHET 

Golv: Sidenmattlackad 3-stavs ekparkett.
Socklar: Vita, fabrikslackerade.
Väggar: Vita, målade, kulör 0502-Y.
Innertak: Vita, målade i lägenhet, vita gipsplank i radhus.
Innerdörrar: Vita, släta, fabrikslackerade.
Dörrfoder/listverk: Vita, fabrikslackerade.
Fönsterbänkar: Natursten.
Garderober: Vita, släta luckor.

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, mikrovågsugn.
Spisfläkt: Underbyggd kolfilterfläkt.
Stänkskydd: Kakel. 

Badrum/dusch
Golv: Klinker.
Vägg: Kakel.
Porslin: Golvstående WC-stol och kommod med handfat och 
 spegelskåp.
Bad/Duschplats: Duschplats med duschväggar i glas.  
I radhus är det badkar på övervåning.
Vitvaror: Vit tvättmaskin och torktumlare, alternativt  kombimaskin. 
Bänkskiva: Laminat ovan TM/TT/KM, ej i 1:or.
Väggskåp:  Vita luckor, ej i 1:or eller radhus.
Handdukstork: Vattenburen i krom, ej i radhus på plan 1.

Wc/tvätt & tvätt i lägenhet
Golv: Klinker.
Väggar: Kakel.
Vitvaror: Vit tvättmaskin och torktumlare.
Bänkskiva: Laminat. 

Tvätt i radhus
Golv: Klinker.
Väggar: Vita, målade i kulör 0502-Y.
Vitvaror: Vit tvättmaskin och torktumlare.
Bänkskiva: Laminat med överlimmad ho.
Diskbänksskåp och väggskåp: Vita luckor.

Övrigt
Trappa: Trätrappa, vitmålad med trappsteg och handledare  
i ek (gäller endast i radhus).

ALLMÄNT RADHUS & LÄGENHET 

Grundläggning: Betongplatta på mark.
Bärande stomme: Trä.
Yttervägg: Träväggar med liggande träpanel.
Innerväggar ej bärande: Microlit, gipsskiva, regelverk.
Yttertak: Betongpannor, sedum på cykelhus, samt takpapp på 
 förråd.
Fönster/fönsterdörr: Trä/aluminium.
Ytterdörr: Trä med runt fönster.
Plåtarbeten: Hängrännor, fotplåt, stuprör, droppbleck och dylikt 
 utföres med plåt eller likvärdigt.
Ventilation: FTX (från- och tilluftsventilation med 
 värmeåtervinning).
Elinstallation: Elcentral med automatsäkring och  jordfels brytare.
TV/Tele/Data: I månadsavgiften ingår ett grundutbud av   
Telia Triple Play – TV, bredband och IP-telefoni.

ALLMÄNT LÄGENHETERNA

Rumshöjd: Generellt 2,60 m på bottenplan och 2,50 m på plan 1. 
Nedsänkta tak i bad/tvätt samt vid inklädnader,  generellt 2,20 m,  
se bofaktablad.
Balkong/Uteplats: Lägenheter i markplan har uteplats med häck 
eller staket. Balkongerna och uteplatserna består av miljövänligt 
trä. Uteplatserna och balkongerna avskiljs med förråd eller plank 
enligt bofaktablad. 
Postbox: Finns i entrén till varje hus.
Soptunnor: Miljörum vid entréer.
Värmesystem: Bostadshusen värms med fjärrvärme, med vatten-
burna radiatorer.
Tomtmark: Gemensam vistelseyta på gården.
Parkering: På innergårdens parkering, alternativt på gatorna  
i området med boendekort.

ALLMÄNT RADHUSEN

Tomtmark: Entrégång i betongmarksten. Uppfart asfalteras. 
 Uteplats i miljövänligt trä, övrig mark beläggs med färdig 
 gräsmatta. Häckplantering runt uteplats alternativt gräsyta.  
Gemensam vistelseyta på gården.
Rumshöjd: Generellt 2,50 m. Nedsänkt tak samt vid inklädnader 
2,20 m, se bofaktablad.
Brevlåda: Placerad vid huset.
Soptunnor: Vid varje hus finns sopkärl för hushållssopor, övrig 
källsortering sker i föreningens miljörum.
Värmesystem: Bostadshusen värms med fjärrvärme, vattenburen 
golvvärme i entrévåning och radiatorer i övre plan.
Parkering: En plats vid huset. Gavelhusen har plats för två/tre bilar 
– se bofaktablad.

Reservationer
Samtliga bilder i säljmaterialet är illustrationer. Detta innebär att avvikel
ser 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 synnerli
gen ändras. Tillval kan förekomma på illustrationer.
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Att köpa en ny bostad är för många av oss vårt livs 
största affär. Och att köpa en helt ny bostad är dess-
utom lite speciellt – bostaden finns ju inte ännu. Många 
beslut ska fattas och ofta dröjer det ett tag innan du 
kan flytta in. Då kan det vara tryggt att veta att vi kom-
mer att finnas med dig under hela resan.

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

Boendekostnadskalkyl
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.

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 fastighets-
mäklaren och skriver ett förhandsavtal. Förhands avtalet  
är ett bindande avtal mellan dig och bostads rätts-
föreningen.  I  samband med avtalstecknandet betalar du  
förskott till bostadsrättsföreningen på 1-2:or 50 000  kr,  
3-4:or och radhus 100 000 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 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. 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 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   
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 (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 GARANTI

BOSTADSRÄTT
HELT RÄTT
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Det är viktigt för oss att du som kund ska få ett hälso- 
samt och hållbart boende. Vi har sett till att hela  
byggprocessen, alla färger, spackel, ingående material 
och varenda inredningsdetalj är noga utvalda och  
kontrollerade. Bostäderna ska dessutom vara energi- 
snåla och ha låg klimatpåverkan. Därför har vi valt  
att miljömärka våra bostäder med Svanen. Få varu-
märken i världen kan mäta sig med Svanen. Det är en 

Bilderna i denna broschyr är digitala montage.
Reservation för ändringar och ev tryckfel.

världsledande miljömärkning som ställer marknadens 
tuf faste miljö- och klimatkrav. Veidekke Bostad delar 
Svanens miljövärderingar och var först i Norden med 
att få ett flerbostadshus Svanenmärkt. En Svanenmärkt 
bostad är bra för allergiker och hälsosam för alla. När du 
väljer en Svanenmärkt bostad gör du en aktiv insats för 
klimatet bara genom att bo.

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  
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 
bostads   projekt 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 utom hus miljön. 

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

BO SVANENMÄRKT
GÖR EN KLIMATINSATS

VARFÖR VÄLJA 
VEIDEKKE
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