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Här finns det gott om aktiviteter 
för alla åldrar och smaker, oavsett 
om det är full rulle eller lugna 
 stunder som gäller. 

Angered ligger i ett idylliskt område där Lärjeån slingrar 
sig genom ravinen i det gamla kulturlandskapet. Den 
vackra naturen med sina böljande marker inbjuder till 
 promenader, lek, idrott och andra aktiviteter. I dessa 
 omgivningar är det lätt att njuta av tillvaron. 

Stadsdelen har också ett stort utbud av service, kultur, 
 butiker och fritidsaktiviteter. Här ligger Angereds 
 Närsjukhus, en modern anläggning som invigdes 2015, 
liksom flera apotek och banker. Föreningslivet har något 
för alla, med allt från musik och hantverk till självförsvar 
och körkortsutbildning, och kulturhuset Blå Ställets 
program utbud är omfattande. Då blir det enkelt att hitta 
nya intressen eller utveckla de gamla! 

För shoppingsugna finns en rad butiker att botanisera i. 
Dessutom erbjuder restauranger, bagerier och kaféer 
maträtter och delikatesser för många olika smakrikt
ningar. Du kan också välja att köpa dina egna råvaror i 
någon av livsmedelsbutikerna eller på torghandeln. 

I Angered Arena kan du träna det mesta. Här finns 
 bassänger, relaxavdelning, ishall, sporthall, gym och 
 friidrottshall. Sammantaget är Angered en stadsdel som 
har ovanligt mycket att erbjuda invånare i alla åldrar!

       Naturskön stadsdel      
med många
       möjligheter
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Angeredsparken är inte bara en stadspark. Här finns 
så mycket mer, bland annat en utflyktslekplats med 
cirkustema, ett torg med bouleplan, ett utomhusgym, 
picknickplatser, sittgrupper och stora gräsmattor. Detta är 
ett underbart ställe, både för barn som är fulla av leklust 
och vuxna som vill umgås med vänner och bekanta. Det 
går också lika bra att sitta själv en stund och njuta av den 
vackra omgivningen.

I det utvidgade närområdet finns många andra ställen 
som är väl värda att besöka. Inte långt från centrum ligger 
Lärjeåns Kafé & Trädgårdar, med sitt charmiga kafé och 
ett trädgårdsmästeri med inriktning på grönsaker och 
örter. På Storås Ridklubb, söder om Angered, är häst
vänner, både med och utan ridvana, välkomna. I den syd
östra delen av kommunen hittar du sjöar med fantasifulla 
namn som Bredvattnet, Långvattnet och Smörvattnet. 
Strax norr om Angered ligger det härliga skogsområdet 
Vättlefjäll med sina fina kanot och vandringsleder. 

Även kommunikationerna är väl utvecklade. Angereds 
centrum fungerar som en av de stora knutpunkterna för 
kollektivtrafiken i kommunen. Avgångarna är täta och 
 härifrån kan du resa smidigt med spårvagn och buss i  
en mängd riktningar. 

       Grönskande     
oaser och bra
       kommunikationer
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Mysig innergård med sand
låda, bänkar, bord och soffor.

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

Här bor du nära centrum 
och all kommunikation

Alla husen har en rejäl altan 
med ett tillhörande kallförråd.

Bil och cykelparkering 
finns nära.

18 radhus i en harmonisk färgskala och 
välkomnande entréer mot gatan.

En mer utrustad lekplats  
kommer att byggas norr om 
kvarteret för lek och äventyr.

Gräsytor, buskar, träd och  
planteringar runt hela innergården 
och området.
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Mycket är på gång i Angered och stora satsningar görs 
för att än mer utvidga och komplettera boende och  
service i stadsdelen. Det är en spännande utveckling 
med det självklara målet att människor ska trivas och 
finna sig väl tillrätta i en trygg och trivsam miljö.

I det nya kvarteret Lärjegården, strax bredvid Angereds 
centrum, kommer 18 radhus i bostadsrättsform att  
byggas. Detta innebär att radhusen ägs av kvarterets 
bostadsrättsförening och som bostadsrättsinnehavare är 
du en del av föreningen. Det är föreningens stadgar som 
fastställer vad du som bostadsrättshavare ska bekosta 
och underhålla samt vad föreningen ska stå för. Är du 
osäker på hur det fungerar är du välkommen att  
kontakta mäklaren eller oss på Veidekke. 

De nya bostäderna blir hemtrevliga och funktionella 
samt utrustade med egna uteplatser som i sin tur 
omger en vacker innergård. Både bil och cykelparkering 
kommer att finnas i närheten, liksom gemensamt sop
rum med källsortering. Lärjegården blir helt enkelt ett 
modernt och prisvänligt kvarter där trygghet och familje
liv i en bekväm boendeform står i fokus.

Ta en tur i området eller åk 
en bit bort. Sedan känns det 
bra att komma hem igen!

       Nytt och     
modernt kvarter
       med eget boende
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Radhusens stående träpanel går i nyanser av grönt, 
grått och vitt. Alla har sin ton och tillsammans ger de 
en skön färgdynamik. Stuprör, skärmtak, hängrännor, 
fönsterbleck och fasadbelysning är vackert koppar
färgade och allt samspelar på ett harmoniskt och  
stilrent sätt. 

De trivsamma radhuslängorna omgärdar kvarterets  
innergård, som med sitt trygga och skyddade läge blir  
en naturlig träffpunkt för såväl små som stora. Här har 
barnen nära till kompisar och roliga lekar och själv kan  
du passa på att träffa vänner och bekanta. Du har också 
möjlighet att vara i barnens närhet genom att vistas på 
den rejäla altanen som hör till varje bostad. 

På den mysiga innergården finns sandlåda, bänkar, 
bord och soffor, liksom även gräsytor, träd och plante
ringar. Området utgör därmed en vacker blickpunkt och 
en perfekt plats för att njuta av vädret, både på egen 
hand och tillsammans med vänner.

Vill du och barnen besöka en större och mer utrustad 
lekplats kommer en sådan att byggas norr om kvart
eret. Här finns alla möjligheter för barn som längtar  
efter lek och kompisar att få utlopp för sin energi. 

På den egna altanen kan du  
njuta av solens strålar. 

       Trygg innergård     
för lek och trevligt
       umgänge
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Interiört

Radhusens 105 kvm är praktiskt och smakfullt utformade.
Den genomtänkta planlösningen passar utmärkt för både 
privatliv och socialt umgänge. Självklart har den  
välkomnande och klinkerbelagda hallen rejält med plats 
för ytter kläder och skor. Här, liksom i övriga delar av  
entréplanet, är golvvärme inlagt vilket ger en skön och 
behaglig känsla. I badrummet finns dusch samt tvätt 
maskin, torktumlare, arbetsbänk och väggskåp. Även 
botten våningens stora sovrum erbjuder goda förvarings
möjligheter. Rakt fram ligger kök och vardagsrum i en 
härligt öppen planlösning. Härifrån når du den fina ute
platsen och i direkt anslutning finns ett bra kallförråd där 
du smidigt kan förvara trädgårdsmöblerna.

På övervåningen möts du av en ljus hall som leder vidare 
till två rejäla sovrum, som vetter mot innergården, samt 
ett badrum med badkar. Att ha två badrum i bostaden är 
utan tvekan praktiskt när familjemedlemmarna ska iväg 
till jobb, skola eller andra aktiviteter.

       Genomtänkt hem     
som välkomnar
       familj och vänner

En välplanerad bostad är rolig 
att inreda och göra personlig.



14 15

Bilderna i broschyren är inspirations 
bilder. Avvikelser mellan bild och färdig 
bostad kan förekomma. Rätten till  
förändringar förbehålles.  

       Välkommen att       
inreda din bostad
       i Lärjegården  

I ditt köp ingår ett kostnadsfritt val mellan två inrednings
stilar, en som går i ljusare toner och en i varmare. Stilarna 
är framtagna av vår arkitekt med noga harmoniserande 
material och kulörer. Så vänd blad och fundera på vad 
som passar just dig och din familj!



16 17

Med inspiration från modern, avskalad arkitektur ger den ljusa stilen en 
 luftig och öppen känsla med sina ljusa färger. Väggarna är målade i vitt och 
utgör en perfekt bakgrund som framhäver det du väljer att sätta upp. 
 Golven består av vitpigmenterad 2stavs ekfanér och kombineras med vitt 
och rostfritt i snickerier samt köks och badrumsinredning. Klinkergolvet i 
hallen har en ljusare grå ton vilket ytterligare förstärker den luftiga känslan. 
Stilen ger ett minimalistiskt intryck där det är lätt för dig att sätta din prägel 
på hemmet med hjälp av inredningsdetaljer och möbler.
 
I denna ljusa variant är köksluckorna släta och vitmålade samt utrustade 
med vita handtag. Bänkskivan av ljust laminat ger ett stilrent intryck 
och bostadens färgskala kompletteras av rostfria detaljer, som till  
exempel dörrhandtag.

       Modern mysfaktor    
med den ljusa stilen

Den ljusa stilen bygger på  fräscha 
toner av vitt och ljusgrått. Här är 
 parketten vitpigmenterad och  
väggar och köksinredning vit. 
I hallen och i badrummet går 
 klinkerplattorna i ljusgrå toner.

STIL LJUS

Golv i vitpigmenterad 
ekfanér i vardagsrum 
och sovrum och vit
målade väggar och 
socklar ger rymd och  
en luftig känsla. 

Klinker 20x20 cm på golv. 
Brungrå kulör i såväl hall
entré som badrum.

Släta, vita köksluckor, med vita 
handtag och ljusgrå bänkskiva, 
som även viks upp som stänk
skydd, skapar ett rent intryck.

Ett estetiskt tilltalande
dörrtrycke på alla vitmålade 
innerdörrar ger ett 
modernt intryck.
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Med inspiration från klassisk arkitektur ger den varma stilen en om
bonad känsla med sina naturnära, varma färger. Väggarna är målade  
i en ljusgrå kulör som, tillsamans med de vita fodren och socklarna, 
framhäver det gyllenbruna mattlackerade golvet i 2stavs ekfanér. 
Klinkergolvet i  hallen bidrar med sin mörka, varmgrå nyans till den 
ombonade  känslan. Stilen ger ett bearbetat intryck med detaljer som 
skapar karaktär. 

I denna varma variant är köksluckorna försedda med speglar och  
målade i en grå kulör. Bänkskivan av mörkt laminat ger ett gediget och 
sammanhållande intryck och handtagen på luckor och innerdörrar går i 
krom och svart. 

       Hemmakänsla    
med den varma stilen

Den varma stilen bygger på olika 
nyanser av brunt och grått. Här är 
parketten  klassiskt guldbrun och 
väggar och köks inredning ljusgrå.   
I hallen går klinkerplattorna i  
mörkgrå toner.

STIL VARM

Gråmålade köksluckor 
med speglar och 
 stiliga handtag i svart 
och krom. En  praktisk 
 bänkskiva i det mörka 
laminatet ”ek karbon”, 
som även utgör stänk
skydd, skapar grunden 
för den varma stilen.

Golv i mattlackerad  
ekfanér och ljusgrå 
väggar med vita  
socklar och foder i  
vardagsrum och sov  
rum som ger en varm,  
mjuk hemkänsla.

Vackra dörrtrycken i 
svart och krom på alla 
vitmålade innerdörrar.

Mörkgrå klinker 20x20 
cm på golv i hall en och 
båda badrummen.
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I Lärjegården bor du lugnt och bekvämt i ett trafikfritt kvarter. Ta en titt på hur 
husen är placerade i kvarteret. Välkommen att hitta hem.

KVARTERSMILJÖ
LÄRJEGÅRDEN

Denna illustration är ett exempel på utförande av upplåten mark. Slutligt utförande kan variera 
från tomt till tomt beroende på ursprungliga markförhållanden, höjder etc.
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SNABBFAKTA
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Byggherre: Veidekke Bostad AB
Arkitekt: Mats Abrahamsson Arkitektkontor AB,  
Mats Abrahamsson
Totalentreprenör: Veidekke Bostad AB
Antal radhus: 18 st
Beräknad inflyttning: Hösten 2019
Mäklare: Fastighetsbyrån  Ale & Nordost
Mer information: veidekkebostad.se/larjegarden

Parkering
Vid gemensam parkeringsyta i områdets västra del där 
Brf:en råder om totalt 20 pplatser. 1 pplats är ämnad 
till respektive bostad. Brf:en har även 3 st HCPplatser  
i fastigheten. Kostnad för parkering ingår ej i månads
avgiften.

Förråd
Till bostaden hör ett utvändigt kallförråd på baksidan
och ligger i direkt anslutning till altanen.

Källsortering
Sopsorteringen sker i det gemensamma miljöhuset  
vid infarten till området. I området kommer även ett 
miljöhus för återvinning att finnas.

Värme och ventilation
Husen värms upp genom frånluftsvärmepump, en  
för respektive radhus. Värmen distribueras som vatten
buren golvvärme på entréplan och i radiatorer på över
våningen. Frånluftsventilation med värmeåtervinning.

Driftkostnader
Kostnaden för bland annat sophämtning, och kallvatten 
enligt schablon ingår i månadsavgiften. Husen har  
individuell vattenmätning och verklig förbrukning  
avläses och regleras retroaktivt. Kostnaden för TV, 
bredband, el och varmvatten ingår ej i månadsavgiften.  
Så snart du flyttar in har du möjlighet att själv påverka 
dina driftkostnader. 

Drift och skötsel
Föreningen ansvar för drift och skötsel av husens
exteriör såsom ommålning, takläggning samt gemen
samma utrymmen och mark utanför upplåten tomt 
mark; miljöhus, planteringar, gångytor m.m. Kostnaden 
är inkluderad i månadsavgiften. Du ansvarar själv för 
interiört underhåll och den mark som är upplåten till  
din bostadsrätt.

BOSTADSFAKTA
LÄRJEGÅRDEN

PLANRITNING
LÄRJEGÅRDEN
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Rymligt radhus i två plan. På entréplan finns kök och vardagsrum 
i öppet samband med utgång till uteplats, ett större sovrum med 
garderobsvägg samt ett kombinerat bad och tvättrum med tvätt
maskin och torktumlare, wc med dusch. På övre plan finns två 
sovrum, varav det ena är rejält tilltaget och har gott om plats för 
förvaring. På övre plan finns även ett badrum med wc och badkar. 
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BYGGNADSBESKRIVNING

Reservationer
Samtliga exteriöra och interiöra bilder är illustrationer eller inspirations 
bilder från andra projekt och kan innehålla tillval. Detta innebär att 
 avvikelser kan förekomma mellan bilderna och färdig bostad. I bygg
nads, hus eller inredningsvalsbeskrivningar kan utbyte av material 
eller modeller förekomma eftersom uppdateringar av modellserier  
eller material sker löpande. Produkten eller materialet ersätts då med 
likvärdig produkt så att funktion eller design inte förändras väsentligt. 
Sker ett utbyte aviseras detta endast om funktion eller design 
synnerligen ändras.

Kök
Snickerier: Marbodal, enligt vald stil.
Bänkskiva/diskbänk: Bänkskiva av laminat. Diskbänk  
i rostfritt.
Vitvaror: Energieffektiva vitvaror i vitt, typ Siemens.  
Kyl och frys, glaskeramikhäll, inbyggd ugn i bänkskåp  
och mikro i överskåp. Diskmaskin.
Spisfläkt: Vit, utdragbar.
Stänkskydd: Laminat.

Badrum/dusch övervåning
Golv: Klinker.
Vägg: Kakel.
Porslin: Golvstående WC stol och kommod med 
handfat och spegelskåp.
Dusch/badplats: Badkar.

WC/Tvätt entréplan 
Golv: Klinker.
Vägg: Kakel. 
Porslin: Golvstående WC stol och kommod med 
handfat och spegelskåp.
Bad/duschplats: Duschväggar i klarglas.
Bänkskiva: Bänkskiva i laminat ovan tvättmaskin och 
torktumlare.
Snickerier: Överskåp, vita.
Vitvaror: Energieffektiv tvättmaskin och torktumlare, 
typ Siemens, vita.

Övrigt
Trappa: Trätrappa, vit.

ALLMÄNT OM HUSEN

Grundläggning: Isolerad bottenplatta på mark
av betong.
Bärande stomme: Trä.
Fasad/yttervägg: Målad träfasad med stående  
träpanel.
Innerväggar, ej bärande: Gipsskiva, regelverk.
Yttertak: Råspont, papp.
Fönster/fönsterdörr: Trä med utvändig  
aluminiumbeklädnad.
Ytterdörr: Trä, med rektangulärt fönster.  
Förrådsdörr i trä.
Plåtarbeten: Hängrännor, fotplåt, stuprör, dropp 
bleck och dylikt utföres i plåt.
Mark: Trappa till entré i betong. Uteplats på baksidan 
i trä. Vissa bostäder har även upplåten gräsmatta. 
Alla bostäder har en upplåten häck mot innergården.
Värmesystem: Bostadshusen värms upp med 
frånluftsvärmepump, vattenburen golvvärme i  
entré våning och radiatorer samt vattenburen  
handukstork i övre plan.
Ventilation: Frånluftsventilation med värmeåter
vinning. Tilluft via ventiler i fönster. 
El-installationer: Elcentral med automatsäkring och
jordfelsbrytare.
TV/Tele/Data: Öppen fiber.

ALLMÄNT INTERIÖRT

Golv: Två stavs fanérgolv.
Socklar: Trä, vita, fabrikslackerade.
Väggar: Släta, målade.
Innertak: Gipsplank, vita.
Innerdörrar: Vita, släta.
Dörrfoder/listverk: Vita, fabrikslackerade.
Smygar vid fönster: Gips, vita.
Fönsterbänkar: Sten, grå.
Garderober: Vita, släta.
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1. Förhandsavtal
När du bestämt dig för en bostad, träffar du fastig
hets   mäklaren och skriver ett förhandsavtal. För
hands  avtalet är ett bindande avtal mellan dig och 
bostads  rättsföreningen. I samband med avtalsteck
nandet 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 till viss del påverka material och färger
för att förverkliga just din bostadsdröm. Du har möjlig 
het att välja mellan två olika inredningsstilar.

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 utförs en besiktning 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:

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
Vår fastighetsmäklare kan hjälpa dig om du vill få  
en beräkning av dina framtida boendekostnader.  
Kontakta fastighetsmäklaren för en personlig 
 boendekostnadskalkyl.

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

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 
 dröm boende du önskar.

ATT KÖPA EN 
HELT NY BOSTAD
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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 
 bostäder. 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  
ansvarar för underhållet av alla gemensamma utrymmen 
och anläggningar men också yttre underhåll av huset. 

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 med
lemmar. Detta sker vid en föreningsstämma. Vi på Veid
ekke 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 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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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. Kunskapen 
använder vi för att skapa attraktiva bostäder och boen
demiljöer. 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 möjlig het 
att till viss del vara med och påverka ditt dröm boende 
och sätta en personlig prägel på din nya bostad.

Du bor klimatsmart – I en hållbar, klimatsmart bostad, 
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 funk
tionell 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 bostadsutvecklingsbolag och 
är noterat på Oslobörsen. Den näst största ägaren 
av koncernen är vi medarbetare, vilket är speciellt 
bland börsnoterade företag och skapar ett alldeles 
unikt engagemang.

7 SKÄL ATT VÄLJA VEIDEKKE
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