FLATÅS PARK

Drömmen om
ett aktivt liv
i Västra Göteborg

Ett populärt område
på cykelavstånd
från Linné
Högsbo i västra Göteborg är ett populärt bostadsområde, mycket
tack vare det korta cykelavståndet in till några av Göteborgs finaste
grönområden, Linnéplatsen och centrum. Just här ska vi bygga
Flatås Park – 140 Svanenmärkta bostadsrätter där bekvämligheter
som hiss, balkong och garage under huset är standard. Som
närmsta granne har du den nya Flatåsparken med lummiga och
gröna ytor, lekplats och skatepark samt fotbollsplan med egen
läktare. För att underlätta i vardagen har du även matbutik, pizzeria och goda kommunikationer precis runt knuten.

Nya Flatåsparken låter dig njuta lika
mycket utanför din lägenhet som i den.
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Upptäck
Västra Göteborg
Balkonger och terrasser i sydvästligt läge ger många härliga
soltimmar.

Flatås Park har verkligen ett geografiskt drömläge för dig
som gillar att hitta på saker och njuta av det aktiva livet. En
ledig dag kan du ta en picknick-frukost utanför dörren, korvgrillnings-lunch i Änggårdsbergen och kvällsmat på någon
av Linnéstadens alla restauranger. Det bästa är att du inte
ens behöver någon bil. Från Flatås går det fina och platta
cykelvägar som tar dig via Slottsskogen till Linnéplatsen på
knappt 12 minuter. Styr du åt andra hållet når du havet på
en kvart. På vägen passerar du dessutom Nya Frölunda Torg
med drygt 200 butiker. Och om vädret inte tillåter en cykeltur finns tre spårvagnslinjer och en busslinje bara några
minuter från ytterdörren.
Att ha så bra kommunikationer och korta avstånd gör vardagen lite lättare. Du hinner hem efter jobbet, ta en löprunda
och sen möta upp vännerna inne i centrum. Utan att behöva planera, ta bilen eller vänta på en tresiffrig buss. De
närliggande stadsdelarna Kungsladugård, Majorna och Slottsskogen tillhör de mest spännande i Göteborg om du uppskattar parkhäng, kulturupplevelser och café- & restaurangliv.
Det bästa av det mesta finns helt enkelt på cykelavstånd!
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Flatåsparken precis invid
för både vila och aktivitet.

Den varierande
arkitekturen skapar
en harmoni för ögat.

Huskropparnas placering ger ett
bra ljusinsläpp på innegården.

Det blir nya gång- och cykelbanor
i det bilfria kvarteret.
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På äventyr
i Änggårdsbergen
Vill du ta naturupplevelserna och aktiviteterna till nästa
nivå ligger Änggårdsbergens naturreservat endast 800
meter hemifrån. Denna unika vildmark består av en 300
hektar (eller 3 miljoner kvadratmeter) omfattande höjdplatå som delas av fem dalgångar. Här blandas tät blåbärsskog med spegelblanka fiskesjöar och branta klipphällar.
Mountainbike, löpning eller långpromenad? Hur du väljer
att utforska de oändliga stigarna och grusgångarna är upp
till dig. Men håll ögonen öppna, med lite tur kan du få syn
på allt från älg till vattensalamander.

I Änggårdsbergen finns det
oändligt med stigar att utforska.

Några givna utflyktsmål är vindskyddet och grillplatsen
vid sjön Trinde mosse eller fornborgen från järnåldern en
liten bit därifrån. Är sikten god kan du promenera vidare
upp till Bredfjällets utsiktsplats där du ser hela vägen till
Vinga fyr. Den norra delen av reservatet gränsar dessutom
till Göteborgs botaniska trädgård där du kan insupa dofterna
från 16 000 olika växtarter, lägga dig i gräset och läsa en
bok eller ta en bit mat på hyllade restaurang Paviljongen.
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Njut maximalt
av solen
Flatås Park med sina 140 lägenheter i ett redan befintligt
område skiljer sig på många sätt från andra nybyggnadsprojekt i Göteborg. Möt arkitekten bakom husen, Conny
Strandell på arkitektkontoret Krook & Tjäder.
Vad gör Flatås Park så speciellt?
När vi får i uppdrag att rita nya hus handlar det oftast om
att gestalta helt nya kvarter som ska växa fram. Flatås är
redan ett populärt och etablerat bostadsområde i Västra
Göteborg, därför gäller det att få de nya husen att smälta
in och samtidigt bryta av. Vi har placerat husen så att de
släpper in maximalt med solljus och samtidigt öppnar upp
mot befintliga fastigheter och den nya härliga parken som
blir närmsta granne. Det bilfria kvarteret får också nya gångoch cykelbanor med gott om belysning för att man ska
kunna röra sig fritt, oavsett ålder och tid på dygnet. Flatås
Park är verkligen som gjort för den som vill ta sig runt
med cykel, det är helt platt hela vägen in till Linné och lika
platt om man styr söderut till havet eller Frölunda torg.
Hur har tankarna gått kring husen och innergårdarna?
De 140 lägenheterna ligger fördelade i tre så kallade lamellhus om fem våningar, där den översta våningen är
indragen för att ge plats åt härliga takterrasser. Vi vill att
man verkligen ska känna sig hemma redan när man ser
sin lägenhet på håll. Därför laserar vi husens betongfasader i fyra olika kulörer som skapar en varm och välkomnande känsla. Eftersom vi satsar stort på cyklisterna i det
här projektet blir det sammanlagt över 280 cykelparkeringar, både utomhus och i låsta cykelrum i källaren. Innergårdarna får också varsin cykelverkstad där man kan göra allt
från att fixa kedjan till att pumpa däcken. Annars blir innergårdarna en lekfull miljö med grönska och eventuellt några
hammockar att koppla av i. Jag vill att de boende ska trivas
på riktigt och använda ytorna runt husen som
sin trädgård.

I Flatås Park finns
många moderna
detaljer, exempelvis
cykelstation på
innergården.

Vad är det bästa med de nya lägenheterna?
Det måste vara planlösningen i kombination med balkongerna. Många lägenheter får en öppen planlösning mellan
kök och vardagsrum vilket skapar en social stämning i
bostaden och får rummen att kännas större. Nästan alla
lägenheter får balkong, uteplats eller terrass, belägna
i sydvästligt läge för att du ska kunna njuta av solen så
länge som möjligt.
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Extra stora

balkonger och

terrasser

Med lägenheter i många varierande storlekar och former
har Flatås Park något som passar de flesta drömmar
och faser i livet. Här finns kvadratsmarta ettor med sovalkov och fullt utrustade kök. Ljusa och luftiga tvåor med
stor balkong och bra förvaring. Inte mindre än elva
olika varianter av fina trerummare - många med gästwc. Och flera flexibla fyror för dig som vill ha ett hem
med lite extra utrymme. Som kronan på verket toppas
kvarteret av ett antal åtråvärda lägenheter med extra
högt i tak, stora härliga fönster och fantastiska terrasser i sydvästligt läge – helt unika bostäder för dig som
vill ha det lilla extra.
Att flytta in i en helt nybyggd lägenhet har många
fördelar. Det är modernt, fräscht och du har chansen
att sätta din egen prägel redan från början genom att
välja bland material och färger. Att Flatås Park dessutom är Svanenmärkt bidrar till en bättre miljö och
ger samtidigt dig lägre energikostnader och pengar
över till annat. Våra höga kvalitetskrav känner du av i
vilket rum du än befinner dig. Genomgående vacker
ekparkett, vitmålade väggar och kaklade badrum med
duschvägg i glas. Vardagliga bekvämligheter som
mikro, induktionshäll, dämpade kökslådor, diskmaskin
och tvättmaskin är också standard. Dessutom har du
hiss, garage under huset och två stora innergårdar till
ditt förfogande.

Öppen planlösning, genomtänkta detaljer och bra ljusinsläpp gör det lätt att
trivas.
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Mer fakta om
vardagen i
Flatås Park

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 bo i ett välutrustat hem med bra
materialval och låg energiförbrukning.
Parkering
Parkering sker i garage under huset och
på markparkeringsplatser.
Cykelparkering
Det kommer finnas både utomhusställ
och låsta inomhusförråd avsedda för
just cyklar.
Förråd
Till varje lägenhet hör ett förråd i källaren.
Balkong/uteplats/takterrass
Lägenheter i markplan har uteplats i
tryckimpregnerat virke med avgränsande
häck runtom. Taklägenheterna har rymliga
terrasser med utsikt över kvarteret. Resterande lägenheter har rymliga balkonger.
Innergård
De två rymliga innergårdarna fungerar
som lummiga mötesplatser och vackra
blickfång. Här finns pergola, sittplatser,
buskar och planteringar.
Cykelservice
På innergården finns en cykelservice
station med både cykelpump och multiverktyg - allt för underlätta användandet
av cykel i vardagen.
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Källsortering
Källsorteringen sker i miljöhusen
på innergårdarna.
Värme och ventilation
Husen värms med fjärrvärme och distribueras som som vattenburen värme till
radiatorer. 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.
Telefoni och bredband
I månadsavgiften ingår Telia Triple Play –
TV, bredband och IP-telefoni.
Driftskostnader
Kostnaden för uppvärmning av lägenheten
ingår i månadsavgiften. Lägenheterna
har individuell mätning av varmvatten
– miljövänligt och smart! Kostnaden för
varmvatten ingår som schablon i månadsavgiften och regleras kvartalsvis i efterskott. Varje lägenhet tecknar eget elavtal
för hushållsel.
Drift och skötsel
Föreningen ansvarar för drift och skötsel
av gemensamma utrymmen och utvändig mark inom fastigheten. Till dessa
hör hissar, trapphus, entréer, miljöhus,
planteringar, gångytor, snöröjning m.m.
Kostnaden för ovanstående är inkluderad
i månadsavgiften.
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BYGGNADSBESKRIVNING

LÄGENHETSBESKRIVNING

ALLMÄNT FASTIGHETEN

ALLMÄNT LÄGENHETEN

Grundläggning

Betongplatta på stödpålar till berg.

Golv

3-stavs ekparkett.

Bärande stomme

Betong.

Socklar

Vita, fabrikslackerade.

Yttervägg

Prefabfabricerade betongelement.

Väggar

Vita, släta, målade. (NCS 0502-Y)

Innerväggar ej
bärande

Gipsväggar, 7 cm tjocka, Badrumsväggar lättbetong,
4 cm tjocka. Gipsväggar i taklägenheter (ej badrumsväggar)

Innertak

Vita.

Innerdörrar

Vita, släta.

Yttertak

Papp och sedum.

Dörrfoder/listverk

Vita, fabrikslackerade.

Fasad

Laserade betongelement i fyra olika kulörer.

Smygar vid fönster

Vita, fabrikslackerade.

Våningsbjälklag

Betong.

Fönsterbänkar

Natursten.

Fönster/fönsterdörr

Trä/aluminium.

Garderober

Vita, släta luckor.

Uteplats/Balkong/
Terrass

Uteplats och terrass i tryckimpregnerat virke.
Balkong i betong med räcke av perforerad plåt.
Terrassräcke i frostat glas.

Skjutdörrsgarderober

Vita skjutdörrar, hylla och klädstång.

Plåtarbeten

Hängrännor, fotplåt, stuprör, droppbleck och dylikt
utföres med plåt eller likvärdigt.

Värmesystem

Vattenburna radiatorer.

Ventilation

FTX (från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning).

Elinstallation

Elcentral med automatsäkring och jordfelsbrytare.

TV/Tele/Data

I månadsavgiften ingår ett grundutbud av Telia Triple
Play – TV, bredband och IP-telefoni, som är trådlöst.

KÖK
Snickerier

Vita, släta luckor med vit takanslutning.
(Takanslutning gäller ej taklägenheter)

Bänkskiva/
diskbänk

Bänkskiva av laminat. Diskbänk i rostfritt.

Vitvaror

Energieffektiva vitvaror i vitt, typ Siemens. Kyl- och
frysskåp, induktionshäll, inbyggnadsugn, mikro och
diskmaskin enligt köksritning.

Spisfläkt

Utdragbar kolfilterfläkt med rostfri grepplist. Frihängande
rostfri kolfilterfläkt där överskåp ej finns, enligt planlösning.

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Stänkskydd

Vitt kakel.

Postbox

Finns i entrén till varje trapphus.

BADRUM/DUSCH

Lägenhetsförråd

Källarförråd med nätväggar, hylla och klädstång.

Golv

Grått klinker.

Hiss

Samtliga lägenheter nås via hiss.

Vägg

Vitt kakel.

Tomtmark

Gemensam vistelseyta på gården. Lägenheter
i markplan har uteplats med häck runtom.

Porslin

Vägghängd WC-stol, kommod med två utdragslådor
och spegelskåp.

Miljörum

Källsortering sker i miljöhus på innergården.

Spegelskåp

Spegelskåp med integrerad belysning ovan tvättställ.

Parkering

I garage under huset.

Bad/Duschplats

Glasvägg i klarglas med duschdraperistång.

Vitvaror tvätt

Energieffektiv vit tvättmaskin och torktumlare med
vit laminatskiva ovanpå i lgh större än 52,5 m2.
Fristående kombimaskin (tvätt/tork) i vissa lägenheter.
Se bofaktablad.

GÄST-WC

Reservationer
Samtliga bilder i säljmaterialet är illustrationer eller inspirationsbilder från andra
projekt. 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.
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Golv

Grått klinker.

Vägg

Vitt kakel i frimärke ovan handfat.

Porslin

WC-stol och handfat i vitt porslin.

Spegel

Spegel med integrerad belysning ovan tvättställ.

ÖVRIGT
Klädkammare

Hylla och klädstång.
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Att köpa helt
ny bostad

SÅ HÄR GÅR ETT KÖP TILL:
1. Förhandsavtal
När du bestämt dig för en bostad, träffar du fastighetsmäklaren och skriver ett förhandsavtal. I samband
med avtalstecknandet betalar du förskott till bostadsrättsföreningen på (1–2 rok = 50 000 kr, 3 rok = 75 000 kr,
4 rok = 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 byggstartsbeslut och börjar bygga. Självklart håller vi dig löpande
uppdaterad om vad som händer i projektet.

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
Fastighetsmäklaren 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 fastighetsmäklaren om du vill veta mer.

3. Dina inredningsval
Du kan själv påverka material och färger för att förverkliga just din bostadsdröm. I broschyren Val & Inredning kan du läsa mer om dina valmöjligheter. Vid
tillvalskostnader över 10 000 kr betalar du en handpenning på 25 procent av det totala beloppet.
4. Informationsmöte
Alla köpare bjuds in till ett informationsmöte där vi
berättar om besiktningar, praktiska detaljer och förberedande information inför tillträdet.
5. Upplåtelseavtal
Ca 3–6 månader innan tillträdet tecknar du ett upplåtelseavtal och betalar en handpenning på tio procent
av insatsen (minus tidigare betalt förskott).
6. Besiktning
När ditt hem är färdigt är du med vid besiktningen
som utförs av en opartisk besiktningsman.
7. Tillträde
När du visat upp kvitto på slutbetalningen får du dina
nycklar. Vi går noggrant igenom din nya bostad och
fastighetens allmänna utrymmen. Alla dokument om
bostaden och bostadsrättsföreningen får du samlat i
en bopärm.
8. Trygg efter inflyttningen
När du flyttat in kan du känna dig trygg med att vi tar
hand om dig oavsett vilken fundering du har om din
bostad. Vår serviceorganisation nås enkelt på telefon
eller mail.
9. Utvärdering av ditt bostadsköp
Vi vill att du ska trivas i din nya bostad och dialogen med
dig är en viktig del av vårt arbete. Därför hoppas vi att
du har tid att svara på några frågor efter att du flyttat
in. Här har du också möjlighet att ge din personliga
feedback till oss.

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

Bostadsrätt
helt rätt

Att köpa en ny bostad är ett stort och viktigt beslut. Det
är en investering på lång sikt som både ska ge livskvalitet
och god nattsömn. För att du ska känna dig trygg vid såväl köpet – som en lång tid framöver – erbjuder vi dig
trygghetslösningar och garantier som skyddar dig som
köpare. Dessutom kan det vara tryggt att veta att Veidekke
Bostad ingår i Skandinaviens fjärde största byggkoncern
med lång erfarenhet av bostadsbyggande.

Det är bostadsrättsföreningen, det vill säga du och
dina grannar, som äger fastigheten. Du ansvarar för inre
underhåll i din bostad och får själv bestämma över
mindre reparationer och ombyggnader. Föreningen
svarar för underhållet av alla gemensamma utrymmen
och anläggningar.

Förskottsgaranti
Detta är en bankgaranti som försäkrar dig om att du
får tillbaka ditt inbetalda förskott om projektet mot
förmodan inte blir av.
Fullgörandeförbindelse
Vårt moderbolag, Veidekke ASA, går i god för att vi på
Veidekke Bostad fullgör våra byggprojekt (d.v.s. att vi
fullgör totalentreprenaden mot bostadsrättsföreningen).
Entreprenadgaranti
Bostadsrättsföreningen har en femårig entreprenadgaranti, räknad från godkänd slutbesiktning med en efterföljande femårig ansvarsperiod för dolda fel. Dessutom
har alla vitvaror du köpt via oss minst två års garanti.
Garantier för osålda bostadsrätter
Om det skulle finnas några bostäder som är osålda när
du och dina grannar flyttar in, täcker Veidekke Bostad
månadsavgifterna för de osålda bostadsrätterna. Vi tar
också ansvar för försäljningen av dessa. Osålda bostadsrätter 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 förhandsavtalet om bostaden inte upplåts med bostadsrätt senast
vid tillträde, eller om de insatser och avgifter som skall
betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än vad som
angivits i kostnadskalkylen och förhandsavtalet.

Bostadsrättsföreningens styrelse
Bostadsrättsföreningens första styrelse utses under
byggtiden av Veidekke Bostad. En tid efter att huset
är färdigbyggt lämnar den byggande styrelsen över till
en ny styrelse som väljs av bostadsrättsföreningens
medlemmar. Detta sker vid en föreningsstämma. Vi på
Veidekke Bostad erbjuder stöd och utbildning till den
nya styrelsen.
Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan
Tidigt i projektet upprättas en kostnadskalkyl som är
grunden för den ekonomiska planen. Både kostnadskalkylen och bostadsrättsföreningens ekonomiska
plan har granskats av Boverkets godkända intygsgivare,
som kontrollerat att planen vilar på tillförlitliga grunder.
Veidekke Bostad följer de regler och den branschpraxis
som gäller avseende avskrivningar. Läs mer om detta
på www.veidekkebostad.se/avskrivningar.
Ansvar för förvaltning
De första två åren sköter ett externt förvaltningsbolag
föreningens ekonomiska förvaltning. Bostadsrättsföreningen tecknar också, 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.

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.
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Bo Svanenmärkt
gör en klimatinsats

Varför välja
Veidekke

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

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

världsledande miljömärkning som ställer marknadens
tuffaste 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.

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 boendemiljöer. Vi vill bidra till samhällets utveckling genom att
skapa miljöer där människor vill leva.
Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar.

7 SKÄL ATT VÄLJA VEIDEKKE
Du får mer tid över – I en välplanerad, nybyggd bostad
behöver du inte lägga tid på att ändra eller renovera
- allt är nytt och fräscht. Istället får du mer tid över till
dig själv och din familj.
Du köper till fast pris – Du slipper budgivning och den
osäkerhet som det kan innebära. Här betalar du rätt
pris från början.
Du påverkar utformningen – Vi utvecklar våra bostadsprojekt i nära dialog med dig. Hos oss har du möjlighet
att vara med och påverka ditt drömboende 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
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 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.
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Bilderna i denna broschyr är digitala montage.
Reservation för ändringar och ev tryckfel.
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Tillsammans
förverkligar vi
bostadsdrömmar

FLATÅS PARK
Info: veidekkebostad.se/flataspark

Mäklare: Bjurfors
Jonna Alm, 031-733 20 20
jonna.alm@bjurfors.se

Veidekke kundcenter: kundcenter.vast@veidekke.se 031-50 56 00

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar • veidekkebostad.se

Mäklare: Bjurfors
Malin Tulldahl, 031-733 20 98
malin.tulldahl@bjurfors.se

