Drömmen
om fri tid
HILLS VILLASTAD RAD- & PARHUS

Kom hem
och tanka energi
– kom hem till Hills
Livets tempo varierar och det kan ibland bli mycket på en
gång. På jobbet, på bussen, på spårvagnen. I bilköerna.
Med händerna fulla av matkassar och mobiltelefonen som
ständigt gör sig påmind. En kalender glatt färglagd med
jobbmöten och familjens aktiviteter. Och det enda du vill
då är att bara andas och ladda batterierna. I din oas.
Du vill hoppa i joggingskorna och koppla av. Kanske slå en
hink på driving rangen eller träffa vänner och grannar över
en mysig middag – hemlagad eller restauranglagad. Du vill
ta ett steg ut i skogen, du vill bada i en närliggande sjö.
Du vill vara nära havet och nära stan…
Så, välkommen till Hills Villastad. Kör den mjukt slingrande
vägen, förbi lugna bostadsområden och mörkgröna skogspartier. Passera krönet strax innan Hills golfbana, och
möts där av öppna landskap, mjukt inbäddade i lummig
skog och välskötta fairways. All stress, alla måsten rinner
långsamt av dig. Du njuter av egen tid, din tid. Fri tid.
Välkommen hem – hem till Hills.

Storslagen natur,
när dagen gryr i Hills.
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Förtrollande oas
i attraktivt läge
På få platser i Sverige stämmer beskrivningen oslagbar
natur in bättre än på Hills Villastad. Hills golfbana breder ut
sig majestätiskt med sina millimeterklippta greener, krattade
gångvägar, broar och vattenhinder. Och strax intill börjar
det stora naturreservatet som sträcker sig hela vägen ner
till Sandsjöbacka i Halland med stigar, vandringsleder, djupa
skogar och vackra stengärdsgårdar. Allt sammantaget
skapar det en förtrollande oas som måste upplevas med
egna ögon – och öron!
Förutom att naturen i sig är spektakulär gör närheten till
centrala Göteborg (nio kilometer) Hills Villastad till en unik
plats. Bil- eller cykelpendling fungerar utmärkt för dig som
jobbar inne i stan. En bit bort finns även en busshållplats.
I Hills Villastads egna lilla småstad är det aldrig långt till
förskolor och skolor, och Kållereds stora shoppingcentra har
allt du behöver i butiksväg och service. Dessutom når
du Mölndals nyputsade stadskärna på endast tio minuter.
Årstiderna skiftar färg på trädens löv och snöiga längdskidspår blir sommartid perfekta löpstigar. Varför inte plocka
svamp eller ta ett svalkande dopp i Sisjön som ligger en
skogspromenad bort? Att bo i Hills Villastad ger också
en naturlig närhet till ett aktivt sportliv med två banor för
padeltennis, gym och yoga-klasser vid Hills Golf & Sports
Club klubbhus. Barnen har nära till lek och kompisar i grannhusen. Områdets utformning främjar till utelek på altaner och
uteplatser, eller i den äventyrliga lekparken i direkt anslutning
till bostadshusen. Med skog och natur precis runt knuten
är det tryggt och spännande att växa upp i Hills Villastad.

Frölunda Torg

Förskola

Förskola

Oavsett om du spelar golf eller inte njuter du av omgivning
arnas välskötta och grönt böljande landskap. Och det finns
som sagt ett brett register av aktiviteter som lockar till
rörelse och frisk luft. Den mysiga restaurangen i golfbanans
klubbhus, som är öppen för alla och lockar gäster från hela
Göteborg, blir lite som Hillsbornas egen bakficka och vi
vågar tro att du och dina nya grannar kommer spendera
många härliga stunder här.
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Sammanhållen
karaktär tilltalar
blandad publik
Hills Villastad är ett helt nytt bostadsområde i sydvästra
Mölndal och utvecklas i ett samarbete mellan Veidekke
Bostad och Hills Golf & Sports Club. Det första området,
med både villor och flerbostadshus som snabbt sålde
slut, färdigställs under 2019. Hills Villastad kommer i
slutändan att bestå av tre härliga bostadsområden med
en fin variation av bostadstyper som ska passa många,
i allt från storlek, ägandeform och tycke.
I Hills Villastads andra område bygger vi nu rad- och
parhus, villor samt flerbostadshus. Först ut är rad- och
parhus i bostadsrättsform, vilket är en bekymmersfri
ägandeform som tilltalar på många sätt. Framförallt för
att föreningen gemensamt ansvarar för bostadens yttre
underhåll och du får mer tid över till annat. Mer fri tid,
helt enkelt – det är bara att flytta in och bo!
Du och dina grannar flyttar in nästan samtidigt vilket ofta
skapar en trivsam nybyggaranda och härlig gemenskap
redan från start. Nyplanterade japanska körsbärsträd,
mysiga gångstråk och sköna parkbänkar binder samman
husen som är placerade utmed mjukt svängda gator.
De väldesignade hemmen utformas med ett stilrent formspråk och sammanhållen karaktär i några olika storlekar
för att passa många typer av familjer och på så sätt ge
en skön blandning av grannar. Träfasaderna varieras i tre
varmgrå nyanser och olika panelbredder. Rad- och par
husen har personligt utformade entréer med spaljéer
i trä. Varje bostad har tillgång till två parkeringsplatser
och det finns dessutom en närliggande gästparkering.
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I perfekt sydvästläge
har man lyckats
integrera bostäder,
natur och golfbana
Jag spelar själv golf och hade hört talas om Hills fina golfbana sedan tidigare. Golfbanan är verkligen vacker, men nu
när jag varit här så mycket tycker jag att det är golfbanan
i kombination med naturen runtomkring som gör platsen
så härlig. I perfekt sydvästläge har man lyckats integrera
bostäder, naturen och golfbanan. I det nya området har vi
utgått ifrån den gemensamma ängen som finns på platsen
och låtit den knyta ihop området. Genom smitvägar mellan
husen har alla tillgång till grönska och skogsområdet utanför.
Här har du verkligen naturen som granne.
Husen har en stilren arkitektur med varmgrå träfasader i
olika nyanser, rena detaljer, pulpettak och stora fönster som
tar vara på ljuset och får husen att kännas luftiga. När du
kommer in i entrén ser du rakt igenom huset mot baksidans
trädgård. Entrévåningen är öppen och social med köket
som husets hjärta. På ovanvåningen finns husets alla sovrum.
Intill det stora sovrummet kan man som tillval göra en häftig
walk-in closet eller en praktisk klädkammare för extra för
varing. I radhusen kan du som tillval göra om allrummet till
ett sovrum – eller varför inte lekrum?
Närheten till aktiviteter och natur har vi haft med oss när vi
planerat husen och vi har tänkt på att skapa förvaring, både
ute och inne, med plats för all fritidsutrustning. Här bor
du med privat trädgård och altan i bästa solläge. Entréerna
är välkomnande med moderna spaljéer i trä som ger en
personlig karaktär.
Vi tror verkligen att det här är ett område som kan passa
väldigt många. Läget är så fint. Man bor mitt i naturen
och har samtidigt nära till stan. Den gemensamma ängen
med lekplats tilltalar säkert barnfamiljer och den kommer
att bidra till en positiv gemenskap i området.
Emma Anderberg, arkitekt
Sweco Architects
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Emma Anderberg och
Margareta Diedrichs har
tillsammans arbetat fram
husen längs med de mjukt
svängda gatorna i Hills
Villastads andra område.
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Väldesignade
radhus och parhus
mitt i det gröna
Radhusens 106 kvadratmetrar är fördelade på 5 rum och
kök. På entréplan samsas kök och vardagsrum i öppet samband samt badrum med dusch, WC och tvättavdelning. På
övre plan hittar du husets tre sovrum samt ett allrum vilket
du som tillval kan göra om till ett sovrum – eller varför inte
ett lekrum? Intill det stora sovrummet kan du som tillval
göra en häftig walk-in closet eller en praktisk klädkammare
för extra förvaring. Här uppe finns ytterligare ett badrum
med dusch och WC. Husets framsida är plattsatt och där
njuter du av ditt morgonkaffe när solen är framme. För
middagsgrillen skulle vi rekommendera baksidans träaltan i
sydvästläge. En liten gräsmatta bildar trädgård vilken avslutas med ett kallförråd vid tomtgränsen. Här är det bara att
flytta in!
Parhusens yta på 130 kvm är fördelade på 6 rum och kök.
Entréplanet bjuder på vardagsrum och kök i öppet samband
med en praktisk och snygg köksö mitt i. Här finns också ett
badrum med dusch och WC samt separat tvättstuga. En
trappa upp hittar du hela fyra sovrum med ett allrum i mitten samt ytterligare ett badrum med dusch och WC. I det
stora sovrummet kan man som tillval göra en snygg walk-in
closet eller en praktisk klädkammare för extra förvaring. På
utsidan har du en carport med kallförråd samt plats för två
bilar. Den mysiga trädgården löper utmed sidan av huset
och det gröna fortsätter ut mot naturmarken utanför tomtgränsen. Altan i sydvästläge med trätrall inbjuder till sköna
kvällar med härlig utsikt ut mot golfbanans andra green
eller ut mot naturens lummighet. Ett praktiskt hus i väldigt
fint läge, med plats för många.

Radhus.
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Parhus.
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Vid klubbhuset finns gym
för träning och yoga.

Det finns gott om aktiviteter i
Hills. Har du provat padeltennis?
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Golfresturangen blir din
egna kvarterskrog som
lockar långväga gäster.
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BOSTADSFAKTA
BRF HILLS VILLASTAD ÄNGEN
SNABBFAKTA OM BRF HILLS VILLASTAD ÄNGEN
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Byggherre: Hills Villastad KB
Arkitekt: Margareta Diedrichs och Emma Anderberg,
Sweco Architects
Totalentreprenör: Veidekke Entreprenad AB
Antal bostäder: 36 st (eventuellt uppdelat på
två bostadsrättsföreningar)
Beräknad inflyttning: Vinter/vår 2020/ 2021
Mäklare: Bjurfors
Mer information: veidekkebostad.se/hillsvillastad
Parkering
Varje parhus har en egen uppfart med plats för två bilar,
varav en i carport. Varje radhus har två parkeringsplatser
utmed gatan. Gästparkering finns på en gemensam
parkeringsyta centralt i området.
Förråd
Varje parhus får ett kallförråd som byggs ihop med carporten medan varje radhus får ett kallförråd som byggs
ihop med grannens förråd på baksidan huset.
Altan
Alla hus har en altan med avskärmning mot intilliggande
hus. Altangolv i tryckimpregnerat trä, skärmväggen i
målat trä.

Värme och ventilation
Husen värms upp med en frånluftsvärmepump för
respektive hus. Värmen distribueras som vattenburen
golvvärme på entréplan och med vattenburna radiatorer
på övervåningen. Frånluftsventilation med värmeåtervinning. Tilluft via don i yttervägg.
Drift och skötsel
Föreningen ansvarar för drift och skötsel av husens
exteriör såsom ommålning, takläggning samt gemensamma utrymmen och mark utanför upplåten
tomtmark, planteringar, gångytor mm. Kostnaden är
inkluderad i månadsavgiften. Bostadsrättsinnehavaren
ansvarar själv för interiört underhåll och den mark som
är upplåten till din bostadsrätt.
I månadsavgiften ingår även en samfällighetsavgift för
att underhålla t.ex. gemensam gata, grönyta och lekplats inom området.
I denna förening har du möjlighet att själv påverka dina
driftskostnader. Därför ingår ej kostnader för uppvärmning, hushållsel, nätavgift, vatten/avlopp, sophämtning/
källsortering, telefoni och bredband i månadsavgiften.

Källsortering
Hushållets källsortering sker i två flerfackskärl. Parhusen
har sina kärl placerade vid en träskärm i anslutning till
infarten/gatan. Radhusen har sina kärl placerade vid en
träskärm i anslutning till entrén.
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Inredning parhus.

Inredning radhus.

BYGGNADSBESKRIVNING

INTERIÖRBESKRIVNING

ALLMÄNT OM HUSEN

ALLMÄNT OM INTERIÖR

Grundläggning: Isolerad bottenplatta av betong
på mark.
Bärande stomme: Trä.
Fasad: Målad träfasad.
Yttervägg: Träväggar med stående träpanel.
Innerväggar, ej bärande: Gipsskiva, regelverk.
Yttertak: Råspont, papp.
Fönster/fönsterdörr: Trä/aluminium, utvändigt
mellangrå kulör och invändigt vitmålade.
Ytterdörr: Trä med klarglas, färg mellangrå. Dörr till
kallförråd i trä, färg mellangrå.
Entré: Sopskärm för parhus trä, tryckimpregnerat.
Entréparti för parhus glas, trä, tryckimpregnerat.
Entré/sopskärm för radhus trä, tryckimpregnerat.
Entrétak för radhus glas, trä, tryckimpregnerat.

Golv: 3-stavs ekparkett.
Socklar: Trä, vita, fabrikslackerade.
Väggar: Vita, målade.
Innertak: Vita, målade.
Innerdörrar: Vita, släta.
Dörrfoder/listverk: Vita, fabrikslackerade.
Smygar vid fönster: Gips, vita.
Fönsterbänkar: Kalksten, grå.
Garderober: Vita, släta luckor.
Skjutdörrsgarderober: Vita, släta, hylla med klädstång.

Plåtarbeten: Hängrännor, fotplåt, stuprör, droppbleck
och dylikt utföres i grå kulör.
Mark: För parhus; entrégång i betongsten, uppfart
samt yta i carport asfalteras, häck planteras utmed gata
och mellan hus. För radhus; entréyta i betongsten,
häck planteras mellan radhus.
Värmesystem: Bostadshusen värms upp med frånluftsvärmepump, vattenburen golvvärme i entrévåning
och radiatorer i övre plan. Radhus nr 12, 20, 28, 36, 44
har vattenburen handdukstork på övre plan.
Ventilation: Frånluftsventilation med värmeåtervinning.
Tilluft via don i yttervägg.
Elinstallationer: Elcentral med automatsäkringar och
jordfelsbrytare. Fasadmätarskåp el placeras på fasad,
för parhus på carport och för radhus på kallförrådet.
TV, Telefoni, Bredband: Öppen fiber installeras i
samtliga hus.
Brevlåda: Brevlåda i grå kulör för parhus placeras vid
infarten/gatan. Brevlåda för radhus placeras gemensamt utmed gata.

Kök
Snickerier: Vita, släta luckor med handtag av metall.
Vit takanslutning.
Bänkskiva/diskho: Bänkskiva av laminat och diskho
i rostfritt.
Vitvaror: Energieffektiva vitvaror i rostfritt. Separat kyl
och frys, ugn, mikro, induktionshäll, integrerad diskmaskin.
Spisfläkt: Rostfri, utdragbar.
Stänkskydd: Parhus; fönster, målad vägg.
Radhus; laminat lika bänkskiva.
WC/Dusch
Golv: Klinker.
Vägg: Kakel.
Porslin: Golvstående WC-stol och kommod med handfat
och spegelskåp.
Duschplats: Duschplats med duschväggar i klarglas.
Tvätt
Bänkskiva: Bänkskiva i laminat ovan tvättmaskin och
torktumlare.
Vitvaror: Energieffektiv tvättmaskin och torktumlare, vita.
Övrigt
Trappa: Trätrappa, vita sättsteg och plansteg i ek samt
ekhandledare.
Alla hus har förråd under trappan för städförvaring.

Reservationer
Samtliga bilder i säljmaterialet är illustrationer eller inspirationsbilder.
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 för
ändras 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.

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
50.000 kronor. Om du ska låna pengar, behöver du
ett lånelöfte från en bank.
2. Byggstart
Vid uppnådda säljkrav tar vi byggstartsbeslut och
börjar bygga. Vi håller dig löpande informerad 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 blir du
inbjuden till en inredningsträff och har sedan tillgång
till vårt smidiga program Homemaker.
4. Upplåtelseavtal
Ditt upplåtelseavtal tecknas inom en tvåveckors
period (vilken anges i ditt förhandsavtal) från och
med 3 – 6 månader innan ditt tillträde. 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.

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

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.

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

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 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 kostnads
kalkylen och förhandsavtalet.
Fullgörandeförbindelse
Veidekke Bostads moderbolag Veidekke ASA tillsammans
med Hills Fastighets KB går i god för att vi fullgör våra bygg
projekt (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 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 tillsammans med
Hills Fastighets KB månadsavgifterna för de osålda bostads
rätterna. Vi tar också ansvar för försäljningen av dessa. Osålda
bostadsrätter förvärvas av Veidekke Bostad tillsammans med
Hills Fastighets KB senast sex månader efter färdigställande.

Bostadsrättsföreningens styrelse
Bostadsrättsföreningens första styrelse utses under
byggtiden av Hills Villastad KB. En tid efter att husen
är färdigbyggda 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.
Hills Villastad KB 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.
Hills Villastad
Hills Villastad KB utvecklas genom ett samarbete mellan
Veidekke Bostad och Hills Fastighets AB. Med Veidekkes
erfarenhet som bostadsutvecklare och Hills kännedom
om platsen är vi övertygade om att vi tillsammans kan
skapa ett bostadsområde utöver det vanliga.

Ditt försäkringsskydd
Bostadsrättsföreningen gör en gemensam upphandling och
står för bostadsrättstillägget för alla föreningens bostäder.
Detta gör att du kan få en billigare hemförsäkring och före
ningen 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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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.

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 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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Tillsammans
förverkligar vi
bostadsdrömmar

HILLS VILLASTAD RAD- & PARHUS
Info: veidekkebostad.se/hillsvillastad
Mäklare: Bjurfors
Maria Bjurstam-Ericson, 031-733 20 26
maria.bjurstam@bjurfors.se
Marcus Cyrillus, 031-733 20 29
marcus.cyrillus@bjurfors.se

Veidekke kundcenter: kundcenter.vast @ veidekke.se 031-50 56 10

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar • veidekkebostad.se

ett samarbete mellan

