Drömmen
om livet på
landet
HÖKÖPINGE RADHUS
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Utsikt över den nya parken.
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Bilden är en illustration. Avvikelser efter egna tillval kan förekomma.

Här bor kanske nya kompisen?

1-2 parkeringsplatser
utanför dörren.
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Frisk luft i
öppna landskap
med närhet till staden
Drömmer du om det sköna livet på landet, där vardagen
rymmer lek och skratt både ute och inne? Längtar du efter
dagar då grönskande natur ger vackra vyer och frisk luft,
och tiden räcker till för en kopp kaffe och nybakade kanelbullar på trappan? Vill du kunna följa naturens växlingar och
leva lite mer i nuet – året om? Och samtidigt vill du ha nära
till jobbet, skolan och ett pulserande stadsliv. I charmiga
Hököpinge får du allt detta och lite till, vilket gör att alla i
familjen stormtrivs här.
I Hököpinge är livet lite enklare, med fin balans mellan tradi
tionella och moderna värden. Här kretsar vardagen kring
barnen, vilket gör att det är lätt att hjälpas åt med det praktiska men även mötas och knyta nya band. Alla vill flytta hit
men inte många vill flytta härifrån, vilket är ett gott betyg
för Hököpinge. Mitt i genuin bymiljö, med närhet till sköna
naturupplevelser och all tänkbar service får hela familjen en
livskvalitet utöver det vanliga.
Tänk så underbart att kunna se barnen springa ut och in i
trygga och trivsamma kvarter. Naturen med hästhagar och
öppna landskap finns strax runt knuten, och havet bara
ett par kilometer bort. En ledig lördag är det bara att packa
picknickkorgen och samla ihop hela familjen för en cykeltur
i det vackra landskapet eller promenera över strandängarna
ner till havet. Här är livet fullt av möjligheter, som du formar
efter just dina drömmar och önskemål.
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Genuin bykänsla
med nära till
nya möjligheter
På perfekt pendlingsavstånd från Malmö ligger Hököpinge
– en liten lugn och trygg by med idylliska gator och hus,
med närhet till naturen och havet. Här samsas människor i
alla åldrar och låter livet kretsa kring barnen, med gott om
både frisk luft och nya kompisar.
Byns förskola är mycket populär och sen är det dags att
tillsammans med kompisarna börja skolan i Vellinge. Det
är beslutat att bygga både förskola och skola, som planeras
vara färdig 2022 samt en grönskande park strax intill det nya
bostadsområdet. I parken planeras en ovanligt spännande
lekplats med filmtema, där barnen kan mötas, leka, träna
motorik och leva ut sina filmdrömmar. För här i kommunen
satsas det verkligen på barnen och på skolan – du vet väl
att Vellinge kommun blivit utsedd till Årets skolkommun för
femte året i rad?
I Hököpinge bor du nästan i stan men ändå ute på landet.
Bussen går precis runt knuten och tar dig in till Malmö
centrum på en dryg halvtimme, eller till den expansiva
stadsdelen Hyllie på 15 minuter. Där går du på konsert på
Malmö Arena eller shoppar i någon av Emporias 230 butiker
– eller hoppar på tåget till Kastrup och Köpenhamn. Dessutom finns det cykelbana hela vägen in till Malmö. Vellinge
centrum ligger bara tre kilometer bort, och där hittar du bland
annat flera matbutiker, kafé med uteservering, vårdcentral,
småbutiker av allehanda slag och dessutom mysig torg
handel. På den grönskande skånska slätten finns det också
gott om populära utflyktsmål, exempelvis gårdsbutiker som
skördar sina egenodlade råvaror.
Men allra skönast är det att komma hem igen till Hököpinge,
slappna av och njuta av den friska luften. Kanske gå ut en
sväng med barnen för att öva på att cykla på den lugna gatan
mellan husen, sparka lite boll med de andra i kvarteret eller
gosa en stund med grannens hund – och bara känna att
livet är riktigt gott att leva.
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Bilden är en illustration. Avvikelser efter egna tillval kan förekomma.

Bilden är en illustration. Avvikelser efter egna tillval kan förekomma.
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Vackra radhus
i karakteristisk
omgivning

Det nya bostadsområdet ligger mitt i Hököpinge och
binder samman hela byn på ett trivsamt sätt. Tillsammans
med de omgivande äldre villorna skapar det ett levande
område som inbjuder till både aktiv samvaro och sköna
stunder i hemmets lugna vrå. Radhusen byggs i två hela
plan med en egen trädgård där du kan låta kreativiteten
flöda fritt och skapa en egen liten oas för skönt utomhushäng. Låt växter, krukor, utemöbler och vackra detaljer
vara med och göra trädgården till en naturlig del av hemmets sköna, luftiga atmosfär.
Tillsammans med övriga villor bildar radhusen ett om
bonat och trevligt kvarter. Med tre olika storlekar på
radhusen erbjuds lite olika planlösningar, och vi har valt
att kalla husen Fläder-, Jasmin- och Syrenhusen. Med
grusgångar och små gator skapas en känsla av öppenhet.
Här bidrar planering, arkitektur och placering till att vardagen känns extra trygg för barnen, och därmed även för
de vuxna.
Strax intill radhusområdet ligger gamla Hököpinge
Sockerbruk, som fram till 1967 gjorde Hököpinge till ett
aktivt centrum för råsockerproduktion. Bredvid de karak
teristiska, rödteglade fabriksbyggnaderna har man byggt
moderna bostäder i gammal bruksstil. De nya radhusen
kommer att ha tegel- och träfasader i rödbruna nyanser
för att harmoniera med den vackra omgivningen.
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Ett tydligt
flöde av ljus
genom huset
– Placeringen av de här radhusen är helt idealisk eftersom
alla har uteplats åt söder eller väster, vilket ger ett fantastiskt utnyttjande av solljuset. Förråden ligger i andra änden
av uteplatsen så här skapas en ombonad rumslighet som
enkelt förvandlas till en lummig liten oas.
Arne Jönsson är arkitekt på Arkitektlaget Skåne och har
ritat radhusen i Hököpinge. Han har en lång rad projekt i
bagaget och har även nominerats till flera arkitekturpriser.
– Hököpinge präglas av en dynamik mellan det öppna
landskapet och den mer intima bymiljön med smågator och
träddungar – och det vill jag ta vara på i de här radhusen.
Stora fönster och genomtänkta planlösningar ger en skön
visuell kontakt mellan kök, vardagsrum och den egna uteplatsen, såväl som omgivningen.
Arne Jönsson beskriver en enkelhet i att varje kvadratmeter
i husen använts optimalt. Den stora utmaningen var att skapa
ett uttryck som bryter ner varje radhus till en egen enhet.
– Jag har jobbat mycket med fasaderna, där olika kombinationer av tegel- och tränyanser i den röda färgskalan ger
radhusen varierat utseende på ett trevligt sätt.
De tre hustyperna har lite olika förutsättningar beroende
på detaljplanen. Några får entré från både fram- och baksida. Här skapas en framsida för gäster medan baksidan
har grovingång för familjen samt privat uteplats och egen
parkering på tomten. Andra hus har både entré och egen
parkering mot den lugna områdesgatan, och låter andra
sidan vara helt avskild. På så vis finns goda förutsättningar
att uppfylla olika önskemål.
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Bilden är en illustration. Avvikelser efter egna tillval kan förekomma.

Arne Jönsson, Arkitektlaget Skåne.

Bilden är en illustration. Avvikelser efter egna tillval kan förekomma.
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Smart förvaring med
utdragbara lådor.

Golvvärme på hela bottenplan.
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Bilden är en illustration. Avvikelser efter egna tillval kan förekomma.

Rymligt kök med plats för hela familjen.

Stort ljusinsläpp.
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Välplanerade
tvåplanshus med
egen parkering
Radhusen finns i tre olika storlekar, från 115 kvm till 125 kvm,
och det finns också en stor variation vad gäller tomtstorlekar
så du hittar säkert något som passar just din familj. Husen
är byggda i två hela plan med stora sociala ytor som inbjuder
till avslappnad samvaro. De tre husen har olika planlösningar
på både ovan- och nedanvåningen, allt för att uppfylla olika
behov och önskemål. För Syrenhuset finns det på övre plan
möjlighet att ha antingen tre sovrum och ett allrum eller fyra
sovrum för den större familjen.
Köken är luftiga med smarta ytor och gott om plats. Här
samlas familjen både för att umgås längre stunder eller
för snabba mellanmål och lite trivsamt prat före träningen.
På kvällen är det bara att lägga kläderna direkt i den egna,
separata tvättstugan. Gott om förvaring i hela huset gör att
var sak kan ha sin plats, vilket är smidigt när vardagen rullar
på. Det finns dessutom två helkaklade badrum, allt för att
förenkla morgonrutinerna. För frusna vinterdagar finns det
möjlighet till badkar i ena badrummet, och fötterna värms
med golvvärme på hela bottenvåningen.
De stora fönsterpartierna lovar ljusinsläpp och grönskande
naturkänsla. Dessutom ger de fin utsikt mot den egna träd
gården och uteplatsen med trädäck i syd- eller västläge.
Under året stuvar du undan det som inte används just nu i
det utvändiga förrådet, in med grillen och ut med pulkan –
eller tvärt om. Behändig parkering rakt utanför dörren underlättar vardagen för familjen med barn, tunga matkassar,
hämtning, lämning och skjuts till aktiviteter. Sådana enkla
saker bidrar verkligen till livskvalitet och förstärker känslan
av det goda, sköna livet på landet.
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Sittbänk under
fönstret med
förvaring.

Bilden är en illustration. Avvikelser efter egna tillval kan förekomma.
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Social köksö för både
vardagens bestyr och
festliga tillfällen.

Bilden är en illustration. Avvikelser efter egna tillval kan förekomma.
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HÄR KAN DU VÄLJA
DITT RADHUS
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GRÄSMATTA

TRÄD

FLÄDERHUSEN 1-16

GRUS/STENMILJÖYTA

TRÄDÄCK

JASMINHUSEN 17-24

HÄCKPLANTERING

TRAPPSTEG PGA NIVÅSKILLNAD

SYRENHUSEN 25-44

A

A

4 rok
115 kvm

Huset har två entréer, en på framsidan för gäster och en på baksidan
för familjens alla bestyr, där också den separata tvättstugan finns i
direkt anslutning. Köket i vinkel med barhäng inbjuder till samvaro,
och stora fönsterpartier ger fint ljusinsläpp med närhet till trädgården.
På uteplatsen med trädäck i söderläge skiner solen hela dagen.
Det finns plats för två bilar på uppfarten.

Extra fönster på gavelhusen, se separata bofaktablad.

FLÄDERHUSEN:
1–16

Antal trappsteg varierar,
se separata bofaktablad.
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JASMINHUSEN:
17–24

Extra fönster på gavelhusen, se separata bofaktablad.

5 rok
120 kvm

Huset har en ingång för gäster på framsidan, och en mer privat ingång
för familjen på baksidan. På övre plan finns ett allrum, perfekt som
tv-hörna för barnen. Här finns dessutom extra mycket förvaring – ett stort
dressingroom samt en klädkammare. Det rymliga köket och vardagsrummet erbjuder gott om utrymme för socialt familjeliv, och skön utsikt
mot trädgården och uteplatsen med trädäck i söder. Strax utanför dörren
finns plats för två bilar.

Antal trappsteg varierar,
se separata bofaktablad.
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5 rok
125 kvm

Huset är vårt största radhus med upp till 4 sovrum. Det har stora
fönsterpartier med fint ljusinsläpp, ett rymligt kök med köksö, sittbänk
och gott om arbetsytor. Huset har en entrésida med fin utsikt över
parken och en avskild baksida med trädäck i västerläge och en härlig
trädgård. På framsidan ställer du smidigt bilen precis utanför dörren,
här finns det plats för 1-2 bilar beroende på vilket hus du väljer.

Extra fönster på gavelhusen, se separata bofaktablad.

SYRENHUSEN:
25–44
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BOSTADSFAKTA
HÖKÖPINGE RADHUS
SNABBFAKTA OM HÖKÖPINGE RADHUS
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Adress: Snickarevägen samt Snapphanens väg
Byggherre: BRF Famntaget i Hököpinge AB
Arkitekt: Arkitektlaget i Helsingborg
Antal lägenheter: 44 st
Beräknad inflyttning: Från hösten 2020
Säljare: BRF Famntaget i Hököpinge AB
Mer information: hököpinge-radhus.se
Området
Hököpinge är en liten by på Söderslätt i Vellinge kommun, med huvudsakligen äldre bebyggelse längs små
bygator. Det anrika sockerbruket gjorde Hököpinge
till ett aktivt centrum för råsockerproduktion fram till
1967, och sätter fortfarande sin prägel på byn med sina
vackert rödteglade byggnader. I Hököpinge finns även
en liten godisfabrik som tillverkar naturligt och hållbart
godis. Byns förskola är mycket populär, och det är beslutat att bygga både ny förskola och skola (planeras
vara färdig 2022) samt en grönskande park strax intill
det nya bostadsområdet.

Källsortering
Separata abonnemang för renhållning tecknas för
varje hushåll. Plats för renhållningskärl finns på
husens framsidor.
Förråd
Till varje bostad hör ett förråd.
Internet/TV
Internet, TV, IP-telefoni: Fiber via Vellinges stadsnät är
indraget till respektive bostad. Bostadsrättsinnehavaren
tecknar egna önskade abonnemang med Vellinges
stadsnät. För mer info, se deras hemsida.

Årsavgift
Som bostadsrättshavare betalar du en årsavgift till
föreningen månadsvis i förskott. I månadsavgiften ingår
bostadsrättens andel av föreningens driftkostnader, så
som underhåll av fastighetens allmänna ytor, administra
tiva kostnader och försäkringskostnader, med mera.
Avgiften täcker också föreningens räntekostnader och
amorteringar samt avsättning till underhållsfond.
Driftkostnader
I Hököpinge har du goda möjligheter att påverka dina
driftkostnader. Egna abonnemang upprättas avseende
hushållsel och renhållning.
Cykelparkering
Möjlighet till cykelparkering finns på de upplåtna
tomterna.
Bilparkering
Varje radhus har en till två p-platser på den upplåtna
tomten. De hus som bara har en parkeringsplats på
tomten har ytterligare en p-plats på gemensam yta i
anslutning till radhusen.
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Bilden är en illustration. Avvikelser efter egna tillval kan förekomma.
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BYGGNADSBESKRIVNING

RUMS
BESKRIVNING

ALLMÄNT OM HUSEN

ALLMÄNT OM RUMMEN

Grundläggning: Platta på mark.
Bärande stomme: Stomme av trä.
Fasader: Tegel och träpanel.
Yttertak: Svart takpapp.
Fönster och fönsterdörrar: Trä/aluminiumfönster.
Invändiga väggar: Uppbyggda av regelstomme
med gipsskivor.
Entrédörr: Ytterdörr i trä. Lås som uppfyller godkänd
säkerhetsklass enligt SSF.
Innerdörrar: Vita släta. Foder och karmar vita släta.
Uppvärmning: Frånluftsvärmepump, golvvärme
(endast bottenvåningen) och radiatorer.
Ventilation: Frånluftsventilation.
Elinstallationer: Eget elabonnemang för bostaden.
TV/Tele/Data: Minst ett uttag på varje våningsplan
för TV samt tele- och data. Anslutet till fibernät för data,
tele och TV. Multimediacentral integreras i elcentral.
Bilparkering: En till två platser finns på egen uppfart.
Cykelparkering: Plats finns på egen tomt.
Förråd: Till varje bostad. Ca. 5 kvm. Oisolerat med
platta på mark.
Sopsortering: Plats för avfallskärl finns på husens
framsida.
Trädgård: Trädäck mot trädgårdssida ca 12 kvm.
Häck planteras i tomtgräns. Gräsmatta, plattsättning
och stenmjölsytor enligt bofaktablad.

Golv: 3-stavs ekparkett.
Sockel: Vita fabriksmålade.
Väggar: Vita slätmålade.
Tak: Vitmålade gipsplank.
Innerdörrar: Släta vita med trycke i metall.
Dörrfoder/listverk: Vita fabriksmålade.
Fönsterbänkar: Natursten.
Smygar vid fönster: Vitmålade.
Trappa: Vit furutrappa.
Garderober: Vita.
Klädkammare: Hylla och klädstång.
Takhöjd: 2,5 meter på både bottenvåning
och ovanvåning.
Bad
Golv: Klinker grå.
Väggar: Kakel vit.
Övrigt: Golvstående wc-stol. Handfat på plan ett.
Kommod med tvättställ på plan två. Plafondarmatur
i tak och spegelskåp med belysning. Duschväggar i
glas på plan ett.
Kök
Kökssnickerier: Marbodal vit eller likvärdig, mjuk
stängande. Takanslutning. Rostfritt beslag till luckor.
Bänkskiva: Laminat med underlimmad diskho.
Stänkskydd: Kakel. Sättning i helförband.
Vitvaror: Energieffektiva vitvaror i vitt. Spishäll, ugn,
mikro, diskmaskin, spisfläkt, kyl och frys.
Belysning: Bänkbelysning under köksskåp, ljusramp
med spottar. Gäller i i Fläder- och Jasminhuset. Ingen i
Syrenhuset pga inga överskåp.
Tvätt
Golv: Klinker grå.
Sockel: Klinker grå.
Vitvaror: Energisnål tvättmaskin och torktumlare i vitt.
Övrigt: Laminatbänkskiva ovan tvättmaskin och
torktumlare. Frånluftsvärmepump. Plafondarmatur i tak.

Reservationer
Samtliga bilder i säljmaterialet är illustrationer. Detta innebär att avvikelser
kan förekomma mellan bilderna och färdig bostad. I byggnads-, lägenhetseller 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. Tillval kan förekomma på illustrationer.
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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 Veidekke Bostad
ingår i Skandinaviens fjärde största byggkoncern med
lång erfarenhet av bostadsbyggande. Vi kommer att
finnas med dig under hela resan.
Professionell hjälp hela vägen
För att du ska få den bästa rådgivningen och för att
dina intressen som köpare ska tas tillvara på allra
bästa sätt, har vi valt att alltid sälja våra bostäder via
registrerade fastighetsmäklare.
Boendekostnadskalkyl
Din fastighetsmäklare kan hjälpa dig om du vill få
en beräkning av dina framtida boendekostnader.
Kontakta fastighetsmäklaren för en personlig 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 din mäklare
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 drömboende du önskar.
26

SÅ HÄR GÅR ETT KÖP TILL:
1. Förhandsavtal
När du bestämt dig för en bostad, träffar du fastig
hetsmäklaren och skriver ett förhandsavtal. Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. I samband med avtalstecknandet
betalar du ett förskott till bostadsrättsföreningen på
25 000 kr. Om du ska låna pengar, behöver du ett
lånelöfte från en bank.
2. Byggstart
När hälften av bostäderna är sålda tar vi byggstarts
beslut och börjar bygga. Självklart håller vi dig löpande
uppdaterad om vad som händer i projektet.
3. Dina inredningsval
Du kan själv påverka material och färger för att
förverkliga just din bostadsdröm. Till din hjälp har du
vår inredare som ger dig tips och råd.
4. Upplåtelseavtal
Ditt upplåtelseavtal tecknas inom en tvåveckors
period (vilken anges i ditt förhandsavtal). I samband
med tecknandet betalar du en handpenning på tio
procent av insatsen, minus tidigare betalt förskott.
5. Informationsmöte
Alla köpare bjuds in till ett informationsmöte där vi
berättar om besiktningar, praktiska detaljer och förberedande information inför tillträdet.
6. Funktionsgenomgång
När ditt hem är färdigt bjuder vi in dig till en funktionsgenomgång 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. 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.
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TRYGGHET
OCH GARANTIER
För att du ska känna dig trygg vid såväl köpet som en
lång tid framöver ingår flera garantier, trygghetslösningar
och försäkringar som skyddar dig som köpare.
Tryggt Köp
Vårt trygghetspaket ingår kostnadsfritt för dig som
köpare och omfattar avbokningsskydd, bokostnadsskydd,
prisfallsskydd samt, efter särskild prövning, ett tillträdesskydd. 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 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.
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 månads
avgifterna för de osålda bostadsrätterna. Vi tar också
ansvar för försäljningen av dessa. Osålda bostadsrätter
förvärvas av Veidekke Bostad senast sex månader efter
färdigställande.
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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BOSTADSRÄTT
HELT RÄTT
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 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.

29

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 boendemiljöer. Vi vill bidra till samhällets utveckling genom att
skapa miljöer där människor vill leva.
Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar.
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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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HÖKÖPINGE RADHUS
Info: hököpinge-radhus.se
Mäklare: Bjurfors
Conny Knutsson, 040-608 30 12
conny.knutsson@bjurfors.se

Veidekke kundcenter: kundcenter.skane@veidekke.se 020-22 22 66
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