Drömmen om
ett eget radhus i en
lugn och trygg idyll
MARIELUNDSVIKEN, MARIEFRED

En naturnära
trygg idyll
i Mariefred
Mariefred är en av landets mest välbevarade trähusstäder
med en stadskärna som är liten och idyllisk med vackra
gator och gränder. En genuin småstadskänsla där alla häl
sar på alla. Bland äppelträd, stockrosor och kullerstens
gator finns gott om butiker, caféer och restauranger och
på andra sidan vattnet ligger vackra Gripsholms slott.
Många besökare kommer hit sommartid men staden
är mycket mer än bara ett mysigt turistmål.
Staden lever hela året och det arrangeras många olika
återkommande evenemang och aktiviteter som passar
både barn och vuxna. Dels många olika marknader, inte
minst den klassiska julmarknaden med knallar, matvaror
och hantverk, dels seglingsregattor, musikarrangemang,
med mera.
På Gripsholms slott arrangeras regelbundet konserter
för alla åldrar, det ordnas barnteater, litteraturfest och
många arrangemang kring den kända PAX serien som 
är ett magiskt actionfyllt drama för mellanåldern som
utspelar sig mitt i dagens Mariefred. Och det hundra år
gamla ångloket som puffande passerar Läggesta på sin
väg mellan Mariefred och Taxinge, får de flesta barns
ögon att lysa.
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Mariefred är också perfekt för en aktiv livsstil för hela
familjen. Naturen är inpå knuten för lek och klättring och
det finns en helt nybyggd idrottsplats med fotbollsplaner,
hockey- och gympahall, tennisplaner och löparbanor. Intill
finns elljusspår och utomhusgym. För dig som gillar golf
ligger Gripsholms Golfklubb precis i närheten, med en
vacker och utmanande 18-hålsbana och mycket tävlingar,
kurser och läger för både juniorer och seniorer.
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Vintertid kan man åka skidor på golfbanan eller på någon
av skidspåren eller varför inte snöra på dig skridskorna?
Det är nära ner till isen nedanför Läggesta eller till
Marvikarna några kilometer längre bort där isen lägger
sig tidigt.
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Gripsholms
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Tryggt och nära till jobb, skola och vänner
I lilla Mariefred tar det inte många minuter att ta sig
till varken tåg och bussar eller förskolor och skolor.
Cykelvägen mellan Läggesta station och Mariefred är
upplyst, trygg och säker och passerar nära de nya rad
husen. Från Läggesta station är restiden med snabbtåg
40 minuter till Stockholms Central och 16 minuter till
Södertälje. Strängnäs och Eskilstuna nås på 10 respektive 30 minuter.
Fina miljöer för lärande
Strängnäs kommun har en lång tradition som läroplats
och utbudet av förskolor och skolor är stort, både kom
munala och privata. Ett av kommunens mål är att skapa
trygga miljöer för lärande och social samvaro – en förut
sättning för det livslånga lärandet. I närheten ligger om
tyckta Marielunds förskola och vad gäller grundskolor
finns två stycken F-9 skolor. På Strängnäs kommuns
webbplats hittar du information om skolor och förskolor.
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Här finns det gott om aktivite
ter för alla åldrar och smaker,
oavsett om det är full rulle
eller lugna s tunder som gäller.
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Skog och stad
nära till äventyr
och rörelse
Precis intill Läggesta finns en anslutning till Sörmlands
leden med vandrings- och cykelleder och gott om små
glittrande bad- och fiskesjöar. Här kan man gå på äventyr
och undersöka lämningarna av en gammal silvergruva
eller varför inte följa den gamla klövjestig som sedan
urminnes tider varit skogsfolkets väg mot Mariefred.
Eller tycker du om att cykla? En utmanande långcykling
eller en kort tur med barnen fungerar lika bra. Precis
intill Läggesta passerar nämligen Näckrosleden som är
en cykelled som slingrar sig kors och tvärs genom det
vackra sörmländska landskapet. Ett annat sätt att upp
täcka Sörmlandsskogen är med kanot. Genom gamla
och smala sprickdalssjöar, med branta klippor runt om
kring dig, kan du paddla fram genom den sörmländska
vildmarken, själv i tyst ensamhet eller med familjen.
Mellan Läggesta och Mariefred finns ett annat fint ströv
område. I naturreservatet Hjorthagen kan man både
promenera och springa bland hundraåriga ekar och mer
än hundra betande dovhjortar. Och ännu närmare, precis
nedanför d
 e nya radhusen, ligger Mälarens vatten och
vackra Marielundsviken. Här finns en liten småbåtshamn
och en familjevänlig badplats. Perfekt för att ta med fika
korgen eller fiskespöet. Kanske nappar det?
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Mysigt och tryggt
kvarter med
egen karaktär
Mycket är på gång i Mariefred och 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 bostadsområdet ovanför Läggesta station och
Marielundsviken, kommer vi bygga 36 radhus i bostads
rättsform. Detta innebär att radhusen ägs av bostads
rättsföreningen 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 kon
takta mäklaren eller vår kundtjänst på Veidekke.
De nya bostäderna blir hemtrevliga och funktionella
med egna uteplatser som i sin tur omger en vacker
innergård. Både bil- och cykelparkering kommer att
finnas i närheten, liksom gemensamt soprum med
källsortering. Marielundsviken blir helt enkelt ett
modernt och prisvänligt bostadsområde där trygghet
och familjeliv i en bekväm boendeform står i fokus.
Arkitekturen skapar en harmonisk helhet i kvarteret,
där allt samspelar men där varje hem ändå har sin
egen karaktär. Radhusens stående träpanel går i nyan
ser av blått och grått som kontrasterar fint mot husens
kopparfärgade plåtdetaljer. Det gröna sedumtaket gör
att husen smälter in fint i naturen. På klassiskt manér
har vi markerat h
 usets midja med diskret snickarglädje
i en variation av spetsade och raka ändar på fasadpane
lens brädor. Genom att variera snickarglädjen, färgen på
huset och formen på skärmtaken över entrén, får varje
hem sin alldeles egna identitet. Vi måste erkänna att vi
sneglat lite på Gripsholm för inspiration…

Ta en tur i området eller åk
en bit bort. Sedan känns det
bra att komma hem igen!
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Egna trädgårdar kring
en gemensam grön
gård för lek och grill
De trivsamma radhuslängorna omgärdar kvarterets 
innergård, som knyter ihop trädgårdarna kring en ge
mensam gård. Med sitt trygga och skyddade läge blir
här en naturlig träffpunkt för såväl små som stora. Den
kommer säkert också att användas som en praktisk och
trygg smitväg mellan husen och trädgårdarna för barn
som vill leka. Här finns sittgrupper under äppelträden
där du kan njuta av v ädret tillsammans med grannarna
samtidigt som barnen leker i sandlådan. Vill du istället
njuta av stillheten på den egna, g
 enerösa altanen som
hör till varje bostad, är du alltid nära den lilla lekplatsen.

På den egna altanen kan
du njuta av solens strålar.
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Sätt ihop den
planlösning som
passar din familj
Här har du möjlighet att välja den planlösning som är op
timal för just din livssituation. Det finns två alternativ på
planlösningar för bottenvåningen, tre alternativ för över
våningen och dessa kan kombineras helt fritt. Resultatet
blir, beroende på öppen eller stängd ovanvåning, alltifrån
3 rok till 5 rok med en boyta på 92-102 kvm. Möjligheten
till dubbel takhöjd i kök eller vardagsrum skapar ljus och
rymd och kontakt mellan våningsplanen. För att du ska
kunna känna dig fri att utforma din bostad precis så som
du vill ha den, har vi gjort husens planlösning kostnads
neutral för dig som kund.
För att hjälpa dig att testa de olika planlösningarna har vi
tagit fram en modell i Virtual Reality, där du kan vandra
runt i huset och se hur de olika alternativen kommer att
upplevas i verkligheten. Sätt dig i lugn och ro och testa
olika planlösningskombinationer för att komma fram till
vad som passar just din livssituation.
Du kan kombinera det stora köket på 25 kvm med ett
fullt övre våningsplan, som ger dig tre ordentliga sovrum där uppe. Du kan också välja att ha ett sovrum invid
köket och ett luftigt vardagsrum med dubbel t akhöjd och
ytterligare två sovrum på övervåningen. Eller varför inte
tre sovrum på övervåningen och ett invid köket, men
ändå lite lyx i form av dubbel takhöjd i en del av köket?
Läs in qr-koden i din telefon eller gå in på
www.marielundsviken.com på din dator, så kan
du uppleva de olika planlösningarna i virtual reality.
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På övervåningen finns tre olika alternativa planlösningar, med två eller tre sov
rum. Även här finns flera olika sätt att använda och möblera rummen. Har du valt
en övervåning med öppet ner till köket har du en skjutdörr mellan det största och
det minsta sovrummet, som ger möjlighet till walk-in-closet eller ett småbarns
rum i anslutning till föräldrarummet.
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Har du valt ett gavelradhus eller dubbel takhöjd får du en ljus övre hall med ut
blick mot trädtopparna. Badrummet på övervåningen är rymligt, helkaklat och
utrustat med tvättmaskin och torktumlare. När du ligger i badkaret kan du ha
fönstret öppet och höra fåglarna kvittra.
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FLEXIBLA PLANLÖSNINGAR

Genomtänkt hem
för olika behov
Grundkvaliteterna i planlösningen är desamma oavsett
vilket planlösningsalternativ du väljer. Hallen är alltid lika
rymlig med ordentlig förvaring, praktiskt klinkergolv och
med ett rejält badrum i direkt anslutning. Från hallen når
du vardagsrummet med sina stora fönster och genomsikt
till köket och trädgården. Trappan som är strategiskt pla
cerad i mitten av huset har smart integrerad förvaring
och delar av köket mot vardagsrummet. Det finns kontakt
mellan vardagsrum och sittgrupp i köket och ljuset flödar
från båda håll. Köksuppställningen är diskret p
 lacerad
utmed ena väggen, så att disk och annat inte syns från
vardagsrummet.
Vi har valt att ta fram ett planlösningsalternativ med ett
riktigt stort kök, som har plats för flera olika aktiviteter
samtidigt. Här kan barnen pyssla och läsa läxor, utan att
behöva plocka bort inför middagen. Här får du plats med
både med den mysiga läshörnan och det stora köksbor
det – eller långbordet som rymmer hela släkten till jul.
Prioriterar du hellre ett extra rum på bottenplan finns ut
rymme för det. För att maximera bostadsytan placeras
en skjutdörr mellan rummen som också bidrar till ett
extra ljusinsläpp.

Interiört

En välplanerad bostad är rolig
att inreda och göra personlig.
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Välkommen att
inreda din bostad
i Marielundsviken
När du har bestämt dig för vilken planlösning du vill ha,
är det dags att välja stilpaket. I ditt köp ingår ett kostnads
fritt val mellan två inredningsstilar, som vi har döpt till
Varm och Ljus. 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!

Bilderna i broschyren är inspirationsbilder. Avvikelser mellan bild och färdig
bostad kan förekomma. Rätten till
förändringar förbehålles.
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Modern mysfaktor
med den varma stilen
Med inspiration från klassisk, kontinental arkitektur ger den varma
stilen en ombonad känsla med sina naturnära och varma färger.
Väggarna som är målade i en ljust grå kulör matchar fint till det gyllene, mattlackerade golvet i 3-stavs ekfanér. De vita snickerierna
skapar k ontrast och framhäver de varma färgerna. Klinkergolvet
i hallen bidrar med sin varmgrå nyans till den ombonade känslan.

STIL VARM
Den varma stilen bygger på olika
nyanser av varmt grått och ek med
detaljer i svart. Här är ekfanérgolvet
klassiskt guldbrunt och väggar och
köksinredning ljust grå. I hallen går
klinkerplattorna i varmgrå toner.

I denna varma variant är köksinredning mer detaljerad, med ramar på
luckorna och handtag i krom och svart. Luckorna är målade i en ljusgrå
kulör och bänkskivan av mustigt, mörkt eklaminat ger ett gediget in
tryck. Dörrhandtagen till alla innerdörrar plockar upp estetiken och är
även de i krom och svart. Stilen ger ett bearbetat intryck med detaljer
som skapar karaktär.
Gråmålade köksluckor
med speglar och stiliga
handtag i svart och
krom. En praktisk bänk
skiva i det mörka lami
natet ”ek karbon”, som
även utgör stänkskydd,
skapar grunden för den
varma stilen.

Golv i mattlackerad ek
fanér och ljusgrå väggar
med vita socklar och
foder skapar en varm,
mjuk hemkänsla.

Stiliga dörrtrycken i
svart och krom på alla
vitmålade innerdörrar.

Grått klinker och kakel
i badrummen ger en
varm, ombonad känsla.
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STIL LJUS
Den ljusa stilen bygger på fräscha
toner av vita, gräddvita och ljusgrå
toner. Här är fanérgolvet av vitpig
menterad ek och väggar och köksin
redning vit. I hallen och badrummet
går klinkerplattorna i gräddvita toner.

Släta, vita köksluckor med vita
handtag. Den ljusgrå bänkskivan
i terrazzomönster viks även upp
som stänkskydd, vilket ger ett
harmoniskt och lugnt intryck.

Klinker i gräddvit kulör
i såväl entréhall som
badrum.

Luftig hemmakänsla
med den ljusa stilen
Med inspiration från modern, avskalad arkitektur ger den ljusa stilen en
rymlig och öppen känsla med ljusa färger och material. Golv i vitpigmen
terad 1-stavs ekfanér och gräddvit klinker i hallen och badrummen. Detta
kombineras med vita snickerier. Väggarna är målade i vitt och utgör en
perfekt bakgrund för det du väljer att sätta upp. Stilen ger ett minimalistiskt
intryck där det är lätt för dig att sätta din egen prägel på ditt hem, med
hjälp av inredningsdetaljer och möbler.
I den ljusa stilen är köksluckorna släta och vitmålade samt utrustade med
vita handtag i metall. Bänkskivan av terrazzo-mönstrat, ljusgrått laminat ger
liv. Bostadens färgskala kompletteras av rostfria, minimalistiska dörrhand
tag. Den ljusa stilen är för dig som gillar det stilrena, lätta och luftiga.
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Golv i vitpigmenterad
ekfanér i vardagsrum
och sovrum och vit
målade väggar ger rymd
och en luftig känsla.

Det rostfria dörrtrycket på
de vitmålade innerdörrarna
ger ett modernt intryck.

23

G2

F5

G3

F4

G4

F3

TRÄD

F6

TROTTOAR

SKÄRM

AP
ET

P2

E

AP
ET

P1

AP
ET

P2

N

C

AP
ET

P1

2
3

N
GÅNGSTIG

GRÄSYTA

AP
ET

2

P2

3
4
5

FÖRRÅD

AP
ET

6

UTEPLATS

1

G

6

P1

3

4

4

3

5

2

P

1

F

1

6

2

5

6
5
4

E

3
2
1

AP
ET

4

STENMJÖL

P2

3
2

N

C

1

AP
ET

3

P1

4

A

KÖK/MATPLATS
BOFAKTABLAD
D 7
P
2
MARIELUNDSVIKEN
1

1

FRD

4
5m

3
ILLUSTRATIONSPLAN
B
2

Upprättad 2018-10-12
Orginalformat A3
Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära

SKÄRM

STAKET

Upprättad 2018-10-12
Orginalformat A3
Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära

TROTTOAR
0

25

1
1

G

2
3
4

AP
ET

5

P2

6

2

A
ET

Skala 1:100

Upprättad 2018-10-0
Orginalformat A4

BOFAKTABLAD

F

1

4
1

2
1

1

B

25m

MARIELUNDSVIKEN

2

5
2

3

4

A

3

VARDAGSRUM

2

20m

BOFAKTABLAD

5
3

FÖRRÅD

6
4

6
3

4

3

STENMJÖL

1
15m

BOFAKTABLAD

6

4

2

WC/D

HALL

0

10m

TOMTBLAD

5

3

1

5m
5m

MARIELUNDSVIKEN

4

2

5

P

FRD

4
0

Skala 1:500

TOMTBLAD

2
3

P

1

D

UTEPLATS

1

G

6
KÖK/MATPLATS
7

GÅNGSTIG

GRÄSYTA

WC/D

VARDAGSRUM

3

N
25m

STENMJÖL

20m

Rätt till ändringar förbehåll

Skala 1:500

15m

Skala 1:100

TRÄDÄCK

10m

HALL

2

STENMJÖL

HÄCK

5m

1

Skala 1:100

GATSTEN

Upprättad 2018-10-08
Orginalformat A4

BUSKE

SKÄRM

SKÄRM

LÅGT STAKET

0

0

LÅGT STAKET

STENMJÖL

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära

N

24

B1 B2 B3

BOFAKTABLAD

A1TRÄDÄCK
A2 A3 A4

MARIELUNDSVIKEN

GATSTEN

TRÄD

GRÄSYTA

ILLUSTRATIONSPLAN

BUSKE

Upprättad 2018-10-12
Orginalformat A3
Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära

STENMJÖL

Cykel-P

TRÄD

SKÄRM

N

25m

KENFÖRKLARING

GRÄSYTA

20m

Cykel-P

15m

C1

Parkering

TECKENFÖRKLARING

10m

C2

Upprättad 2018-10-08
Orginalformat A4

C3

5m

D7

0

C4

Skala 1:500

D6
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ETAPP 1

D5

HÄCK

Projektet består av totalt 36 radhus vilka
är fördelade på två etapper med 18 radhus
i varje etapp. Etapp 1 består av hus A–D
och etapp 2 består av hus E–G.
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TECKENFÖRKLARING

G1

TECKENFÖRKLARING

Alla hus har den härliga altanen med trätrall utanför köket, men frågan är hur stor trädgård
stäppa du vill ha? Kanske vill du bo bekvämt i mitten av en länga med lättskött gräsmatta
och nära till grannarna. Eller så trivs du bättre med en något större trädgård där du får plats
med lite mer blommor och kanske möjlighet att gå runt ditt hus? Väljer du gavelradhus får
du också fönster till rummen på gaveln, vilket ger härligt ljus i inne.

BUSKE

I Marielundsviken bor du lugnt och bekvämt i ett trafikfritt kvarter. Ta en
titt på hur husen är placerade i kvarteret. Välkommen att hitta hem.
HÄCK

VÄLJ DET HUS DU VILL HA
UTIFRÅN LÄGE OCH TRÄDGÅRD
GRÄSYTA

KVARTERSMILJÖ
MARIELUNDSVIKEN

BOSTADSFAKTA
MARIELUNDSVIKEN
SNABBFAKTA
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Byggherre: Veidekke Bostad AB
Arkitekt: White Arkitekter
Totalentreprenör: Veidekke Bostad AB
Antal radhus: 36 st fördelade på 2 etapper om
18 hus vardera
Beräknad inflyttning: Etapp 1, december 2019,
Etapp 2, december 2020
Mäklare: Fastighetsbyrån i Mariefred – Zinnia Forzelius
Mer information: marielundsviken.com
Parkering
Det finns två gemensamma parkeringsplatser i området
med totalt 36 platser. 1 p-plats är ämnad till respektive
bostad. Bostadsrättsföreningen har totalt 2 handikapps
platser och ytterligare 5 större platser för uthyrning.
Kostnad för parkering ingår ej i månadsavgiften.

Driftkostnader
Kostnaden för bland annat sophämtning, och kall
vatten enligt schablon ingår i månadsavgiften. Husen
har individuell vattenmätning och verklig förbrukning
avläses och regleras retroaktivt. Kostnaden för TV,
bredband ingår. Kostnad för el och uppvärmning ingår
ej i månadsavgiften. Så snart du flyttar in har du möjlig
het 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, parkeringar, lekplatser, planteringar, gångytor
m.m. Kostnaden är inkluderad i månadsavgiften.
Du ansvarar själv för interiört underhåll samt den
mark som är upplåten till din bostadsrätt.

Förråd
Till bostaden hör ett utvändigt kallförråd som är placerat
på gårdssidan.
Källsortering
Hushållssopor och matavfall hanteras i gemensamma
kärl vid parkeringsplatserna.
Värme och ventilation
Varje hus har en frånluftvärmepump och värmen för
delas via vattenburna radiatorer i bostaden. Frånlufts
ventilation med värmeåtervinning. Gavelradhusen har
ett större värmebehov till följd av fler fönster och större
yttervägg och har därför en kraftigare värmepump.

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

ALLMÄNT OM HUSEN
Grundläggning: Isolerad grundläggning på mark
med kantbalk i betong.
Bärande stomme: Trä.
Fasad/yttervägg: Målad träfasad med stående
träpanel.
Innerväggar: Gipsskivor på isolerat träregelverk.
Yttertak: Moss-sedummatta.
Fönster/fönsterdörr: Trä med utvändig aluminium
beklädnad.
Ytterdörr: Målad trädörr, med smalt sidoljus.
Förrådsdörr i målat trä.
Plåtarbeten: Hängrännor, stuprör, fönsterbleck och
dylikt utföres i lackerad plåt.
Mark: Trappa till entré i betong. Uteplats på baksidan
i trä samt gräsmatta med en gångstig till utvändiga
förrådet.
Värmesystem: Bostadshusen värms upp med
frånluftsvärmepump, radiatorer samt vattenburen
handukstork i badrum på övre plan.
Ventilation: Frånluftsventilation med värmeåter
vinning. Tilluft via ventiler i yttervägg.
El-installationer: Elcentral med automatsäkringar
och jordfelsbrytare.
TV/Tele/Data: Kollektivt upphandlat paket för TV
och bredband ingår i avgiften.

Kök
Snickerier: Marbodal, enligt valt stilpaket.
Bänkskiva/diskbänk: Bänkskiva av laminat. Diskbänk
i rostfritt stål.
Vitvaror: Energieffektiva vitvaror i vitt, typ Siemens.
Kyl och frys, glaskeramikhäll, inbyggd ugn i bänkskåp,
diskmaskin samt mikro i överskåp.
Spisfläkt: Vit, utdragbar, helintegrerad med lucka,
ej kolfilter.
Stänkskydd: Laminat.
Badrum/Tvätt övervåning
Golv: Klinker 10x10 cm, färg enligt valt stilpaket.
Vägg: Kakel 20x40 cm (liggande format), färg enligt
valt stilpaket.
Porslin: Golvstående WC-stol och kommod med
handfat och spegelskåp.
Dusch/badplats: Badkar i acryl.
Tvättutrustning: Vit tvättmaskin och torktumlare, typ
Siemens, bänkskiva i laminat med väggskåp ovanför.
WC/Dusch entréplan
Golv: Klinker 10x10 cm, färg enligt valt stilpaket.
Vägg: Kakel 20x40 cm (liggande format), färg enligt
stilpaket.
Porslin: Golvstående WC-stol och kommod med
handfat och spegel.
Duschplats: Duschdraperistång.

ALLMÄNT INTERIÖRT
Golv: 1- eller 3-stavs fanérgolv. Klinker, 30x30 cm,
färg enligt valt stilpaket.
Socklar: Trä, vita, fabrikslackerade med synliga
spikskallar.
Väggar: Släta, målade enligt valt stilpaket.
Innertak: Vitmålade träfiberskivor.
Innerdörrar: Vita, släta.
Dörrfoder/listverk: Vita, fabrikslackerade med
synliga spikskallar.
Smygar vid fönster: Gips, vita.
Fönsterbänkar: Sten, grå.
Garderober: Vita, släta.

Övrigt
Trappa: Trätrappa, handledare och trappsteg
i vitmålat trä.

Reservationer
Samtliga exteriöra och interiöra bilder är illustrationer eller inspirationsbilder från andra projekt och kan innehålla tillval. Detta innebär att av
vikelser kan förekomma mellan bilderna och färdig bostad. I byggnads, huseller 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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ATT KÖPA EN
HELT NY BOSTAD
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 k ommer 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 fastighets
mäklare om du vill veta mer.

SÅ HÄR GÅR ETT KÖP TILL:
1. Förhandsavtal
När du bestämt dig för en bostad, träffar du fastighetsmäklaren och skriver ett förhandsavtal. Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och bostads
rättsföreningen. I samband med avtalstecknandet
be
talar 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 respektive etapp tar
vi byggstartsbeslut och börjar bygga. Självklart håller
vi dig löpande uppdaterad om vad som händer i pro
jektet.
3. Dina inredningsval
Du kan själv till viss del påverka material och färger
för att förverkliga just din bostadsdröm. Du har möjlighet 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
Upplåtelseavtalet i Marielundsviken etapp 1 tecknar du
15–31 augusti 2019. I samband med tecknandet betalar du en handpenning på tio procent av insatsen
(minus tidigare betalt förskott).
6. Funktionsgenomgång
När ditt hem är färdigt bjuder vi in dig till en funktions
genomgång där du, tillsammans med en besiktnings
man och vår serviceorganisation, går igenom besikt
ningsprotokollet samt alla funktioner i din nya bostad.
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.

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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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.
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TRYGGHET
OCH GARANTI

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 livs
kvalitet 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.

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 hemförsäk
ring 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 gemen
samma utrymmen och anläggningar men också yttre
underhåll av huset.

Tryggt Köp
Vårt trygghetspaket ingår kostnadsfritt för dig som
köpare och omfattar avbokningsskydd, bokostnadsskydd,
prisfallsskydd samt, efter särskild prövning, ett tillträdes
skydd. Läs mer på veidekkebostad.se/tryggt-kop eller
prata med din mäklare.
Förskottsgaranti
Detta är en bankgaranti som försäkrar dig om att du
får tillbaka ditt inbetalda förskott om projektet mot
förmodan inte blir av.
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.
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 e
 fterföljande 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.
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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 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.
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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 boende
miljöer. Vi vill bidra till samhällets utveckling genom att
skapa miljöer där människor vill leva.

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.

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar.
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 till viss del 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 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.
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MARIELUNDSVIKEN
Info: www.marielundsviken.com
Mäklare: Fastighetsbyrån Mariefred
Zinnia Forzelius, 070-631 42 23
zinnia.forzelius@fastighetsbyran.se
Sofia Johansson, 072-509 47 64
sofia.h.johansson@fastighetsbyran.se
Fastighetsbyrån Mariefred
Långgatan 11, 647 21 Mariefred

Veidekke kundcenter: kundcenter.malardalen@veidekke.se 08 635 94 64

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar • veidekkebostad.se
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