Drömmen om
ett liv
i parken
KALLHÄLLSPARKEN

Grönt & skönt med
aktiviteter för alla
Bonäsbadet
E18

Att bo i eget radhus och omges av gröna parkytor är som
en dröm för både vuxna och barn. Här i Kallhällsparken bor
du rofyllt med gott om plats för familjen och med aktiviteter
runt knuten.
Skola

Området är uppvuxet – förskolor, skolor, gymnasium och
sportanläggningar ligger bekvämt nära. Ulvsättra gård med
Ekens kolonilotter och Kallhälls 4H-gård är en promenad
bort, caféer, kalaslokaler och ponnyridning är bara en
bråkdel av utbudet.

Ishall

E18

Genom parken går du på några minuter till Mälarbanans
pendeltågstation och drygt 20 minuter senare är du vid
Odenplan eller Centralen. Bilparkeringen är några få
meter bort och det är inte långt till motorvägen. Barkarby
handelsplats och Arlanda når du snabbt.

Järvafältet

Bolindervallen
Kolonilotter

Ulvsätraskolan
Småbåtshamn

Tennishall

Pizzeria
Förskola

Kallhälls centrum är stadsdelens samlingspunkt med ett
tjugotal affärer. Även hit går du genom parken på några
minuter. Här finns också restauranger och ett nybyggt
Folkets hus med bio samt service som vårdcentral
och tandläkare. Gjutartorget är centrumets självklara
mötesplats med ny fontän och en sittvänlig skulptur.
På våren blommar magnolia- och körsbärsträden. Det
är mysigt här, man känner igen och hejar på varandra.

KALLHÄLLSPARKEN
Friskis
& Svettis

4H gård

Lekpark

Apotek
Vårdcentral
ICA

Park

E18

Källtorpsskolan

Kallhäll
centrum Gym
Coop

Ett av sommarens nöjen är att packa en picknick och gå
eller cykla till någon av Mälarbadstränderna. Närmast ligger
Kallhällsbadet och lilla Bonäsbadet. Här kan du även springa
en runda i elljusspåret. Vintertid åker du kanske skridskor
på Mälaren eller beger dig till Brukets slalombacke som
också har fina längdskidspår.

Kallhällsbadet

Kallhälls station
Upplandsleden

AVFART
KALLHÄLL

Järfälla är rikt på naturupplevelser. Järvafältet,
Bolindervallen och Görväln är exempel på stora grönområden med ännu fler badstränder och ännu mer att
göra. Bike Park, kanotklubb, golfbana, fiskemöjligheter
liksom is-, sim- och tennishallar gör det enkelt att hålla
igång. Här är det lätt att hitta på saker att göra och knyta
nya bekantskaper.
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Generösa ytor
och omtanke
Du njuter av den charmiga parkmiljön på vägen
hem. Träden är uppvuxna, gräsmattorna välskötta
och småvägar löper kors och tvärs. Utmed de fem
sandstensfärgade punkthusen, som ingår i samma
förening som ditt radhus, klättrar växtligheten allt
högre upp. Husen ramar in parken där många umgås,
leker och sportar i en bilfri och vackert ordnad miljö.
I parken bildar flera gröna rum en ring, vart och ett bjuder
på sin naturupplevelse. Barnen älskar att promenera
här, slutmålet brukar bli bäcken med sin romantiska lilla
bro och så näckrosdammen. Kanske berättar du om
konstnären Monet och hans kända parkmålningar som
kan ha inspirerat landskapsarkitekten.
Väl framme tittar du uppskattande på husets liggande
panel i två milt gröna toner. Husen smälter väl in i
parkmiljön. En vinkning från den generösa takterrassen
hälsar dig välkommen hem och du skyndar in i den
ljusa entrén.
Det känns fantastiskt att bo stort och äntligen få
svängrum i vardagen. Från entrén ser du rakt genom
huset ut på gården. Trägolven är mjuka mot fötterna och
du ser dig omkring: Snyggt och funktionellt, ett hållbart
boende med tanke och god smak. Det känns fint att
barnen får växa upp här.
Du njuter av ditt nya hem här i grönskan, med plats för
både barn och vuxna. Det här är ett ställe att känna sig
rik på, rik på allt det som gör livet riktigt gott att leva.
Du skyndar trappan upp till de två övre planen med
siktet inställt på att få umgås på takterrassen.
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Stor takterrass i
bästa sydväst-läge
De stora radhusen har fem rum och med sina cirka
130 kvm boyta är de attraktiva nytillskott i den nybyggda
bostadsrättsföreningen Kallhällsparken.
– Här får fyra familjer unika boenden mitt i ett av områdets
finaste lägen, säger Fredrik Näverfelt, säljansvarig på
Veidekke.
Att mycket tanke gått till husets ljusinsläpp märks så fort
man kliver över tröskeln. Det är öppet och välkomnande
redan i entrén.
– Man ser genom huset och vardagsrummets stora
fönsterparti, ut mot uteplatsen. Köket och vardagsrummet
avgränsas bara av en låg pratvänlig vägg. Matplatsen som
ligger vid entrén har generösa fönster och ljuset flödar fritt
över hela husets bottenplan. Även hallen på övre plan, som
ligger inne i huset, är ljus tack vare det högsmala fönstret
intill trappan.
Uteplatsen vetter mot sydväst och förrådet som skärmar
av mot grannen är klätt i kopparfärgad plåt som kontrasterar
fint mot den mjukt gröna träfasaden.
Fredrik Näverfelt uppskattar de stora fönstren.
– Fönstren på bottenplan går ända ner till golvet, så istället
för vägghängda radiatorer är det vattenburen värme
i trägolven.
På entréplanet finns ett rymligt och tillgänlighetsanpassat
badrum med bad och dusch samt tvättmaskin och torktumlare. En trappa upp ligger de tre sovrummen och en
möblerbar hall samt dusch och toalett. På husens tredje plan
finns det stora allrummet med fönster åt två håll. Där finns
också den stora takterrassen såklart!
– Man kommer ut på den södervända terrassen via ett
trappsteg. Med sina 28m² blir den lätt ett populärt extrarum
på sommaren, säger Lisa Melin, ansvarig arkitekt på
White arkitekter.
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Svängrum &
valmöjligheter
Både hjärta och hjärna engageras såklart nu när familjen
ska välja bostad. I Kallhällsparken vill vi att ni ska kunna
bo och trivas länge. Därför har vi byggt in möjligheten
för dig förändra huset efter dina behov. I framtiden skulle
du kunna bygga om allrummet på plan tre till två sovrum
om behovet uppstår.
När ni flyttar in här är allt nytt och fräscht, ingen har
bott här förut. Det är ni som sätter prägel på huset, gör
era avtryck och skapar den miljö och känsla ni vill ha.
Vi tror att ni kommer att uppskatta att vi gjort det lätt
för dagsljuset att nå överallt liksom den fria sikten rakt
genom huset från entrén. Den låga mellanväggen på
bottenvåningen medger kontakt och låter samtidigt
ljuset flöda över hela bottenplanet.
En praktisk detalj är att vi har sett till att det finns bra
förvaringsmöjligheter. De tre sovrummen har varsin
garderob, det stora sovrummet har en rejäl klädkammare och allrummet på översta planet har en liten
klädkammare vid trappen. På markplanets uteplats
finns ytterligare ett förråd.
– Huset har gott om förvaring och det stora sovrummet
har en rejäl klädkammare som också fungerar som
förråd, säger Lisa Melin.
För årets varmare dagar finns takterassen i söderläge
bara ett trappsteg upp från tredje planet och på entréplanet ligger uteplatsen mot sydväst. I den här sköna,
gröna miljön är det en dröm att bo med familjen och
kanske tassa ut med sin frukost och njuta av att ostörd
få starta upp en ny dag.
– Husen är snygga med härliga ytor och och miljön
omkring är verkligen inbjudande och lekvänlig, säger
Lisa Melin.
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BOSTADSFAKTA
KALHÄLLSPARKEN 1
SNABBFAKTA OM BRF KALLHÄLLSPARKEN 1
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Byggherre: Brf Kallhällsparken 1
Arkitekt: Radhus: White Arkitekter, Lisa Melin
Flerbostadshus: BSK Arkitekter, Svante Bergman
Totalentreprenör: Veidekke Bostad AB
Antal bostäder: 150 varav 4 radhus och
ett LSS boende.
Beräknad inflyttning radhus: Q1 2020
Mäklare: Svensk Fastighetsförmedling
Mer information: kallhallsparken.se

RADHUS 4
RADHUS 3
RADHUS 2
RADHUS 1

Området
Området i Kallhällsparken kommer vid färdig
utbyggnad bestå av totalt ca 150 bostäder.
Utbyggnadstiden är beräknad till ca 3 år. Dessa
fyra radhus är vår sista deletapp.
Kallhällsparken har ett centralt läge i Kallhäll med
bekvämt promenadavstånd till Kallhälls centrum och
pendeltågsstationen. Parken har fina grönytor, en
uppskattad lekpark och en fågeldamm. I närområdet
finns flera förskolor, skolor och idrottsanläggningar.
I Kallhälls centrum finns ett bra serviceutbud med
butiker, vårdcentral, bank, gym mm.

ur

SKALA 1:200 (A3)

Årsavgift
Som bostadsrättshavare betalar du en årsavgift till
föreningen månadsvis i förskott. I månadsavgiften
ingår bostadsrättens andel av föreningens
driftkostnader, fastighetsskatt, yttre underhåll av
fastigheten samt kallvatten. Avgiften täcker
också föreningens räntekostnader och amorteringar
samt avsättning till underhållsfond.

Drift och skötsel
Bostadsrättsföreningen ansvarar för drift och skötsel
av gemensamma utrymmen och mark, exempelvis
hissar, trapphus, parkering och gård. Kostnaden för
detta är inkluderad i årsavgiften. Du ansvarar själv för
skötsel av tomten kring ditt hus, dock ligger radhusens
häckar på föreningen att sköta.
Bilparkering
Det finns ca 105 markparkeringsplatser som disponeras
av föreningen. Hyresavtal för parkeringsplats tecknas
separat. Hyra för markparkering är 300 kr/mån.
Varje radhus är garanterad att hyra en parkeringsplats
under förutsättning att intresse för detta anmälts i
samband med köpet. Avstår du från förturen att hyra
plats fördelas den till föreningens kö.
Källsortering
Miljöhus för hushållsavfall och källsortering finns i
anslutning inom kvarteret.
Förråd
Externt förråd där även värmepannan finns.
Internet/TV
Stämman har röstat igenom TV/bredband via Telia för
229kr/mån som faktureras med månadsavgiften.
Du får då Internet 100/100 samt TV-paket ”Lagom”.
Därutöver kan du köpa till mer tjänster eller utbud
enligt Telias prislista.
Internet: fiber finns indraget till husets multimediacentral, därefter kopparledning till respektive
nätverksuttag på varje våningsplan.

Driftkostnader
I Kallhällsparken har du möjlighet att påverka
dina driftkostnader. Du tecknar eget elavtal för
hushållsel och uppvärmning. Bostaden har en egen
värmepumpspanna kopplad till ett vattenburet
golvvärmesystem.
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Radhus
130 kvm
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HUS:
1
6-1001

Nyproducerat stadsradhus i utmärkt gavelläge. Huset är fördelat på
tre plan med modern planlösning och luftiga ytor som ger gott om
utrymme för socialt umgänge. Härligt ljusinsläpp från fönster i tre
väderstreck och på den generösa takterrassen kan du njuta av såväl
kvällssol som fågelkvitter.

Radhus
130 kvm

HUS:
2
6-1002

Generös takhöjd, stora fönsterpartier, vackra parkettgolv samt goda
förvaringsutrymmen präglar detta fina radhus fördelat på tre plan.
Välutrustat Ballingslöv-kök med påkostade vitvaror från Siemens.
Området bjuder på närhet till all nödvändig service samt skola
och kommunikationer.
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Radhus
130 kvm

18

HUS:
3
6-1003

Modern öppen planlösning som karaktäriseras av rymd och har plats för
många gäster. Huset har en genomgående hög standard med en trivsam
takterrass i härligt sydvästligt läge. Radhuset är beläget i Kallhäll som är
ett lugnt och barnvänligt område där handel och bostäder vävs samman
i naturskön idyll.

Radhus
130 kvm

HUS:
4
6-1004

Påkostat och lättskött gavel-radhus för den större familjen med möjlighet
till 5-6 sovrum. Bostaden har två våtutrymmen med dusch respektive
badkar. Stora fönsterpartier i tre väderstreck ger härligt ljusflöde i huset.
Närhet till grönskande park, Mälarbad och goda kommunikationer. Här är
det bara att flytta in och börja trivas!
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BYGGNADSBESKRIVNING

RUMSBESKRIVNING

ALLMÄNT FASTIGHETEN

ALLMÄNT RUMMEN

Grundläggning: Betongplatta på mark.
Bärande stomme: Trä.
Ytterväggar: Träregelstomme.
Yttertak: Papp.
Fasad: Målad liggande träpanel med plåtdetaljer.
Fönster/fönsterdörr: Treglasfönster med
målad träkarm.
Innerväggar: Målade gipsväggar på regelstomme.
Ytterdörr: Nordan Linjalen 838, mörk silvermetallic
med frostat glas.
Plåtarbeten: Hängrännor, fotplåt, stuprör,
droppbleck och dylikt utföres i plåt.
Mark: Grusad uppfart, gräsmatta på framsida,
uteplats på baksida med trädäck. Din tomt kommer
att anpassas efter omgivningen vilket innebär att stödmurar eller staket sätts där så krävs för din säkerhet.
Inredning: Se rumsbeskrivning.
Värmesystem: Frånluftsvärmepump, (Nibe 730)
med golvvärme.
Ventilation: Mekanisk frånluft, tilluft via
ventiler/spaltventiler.
Elinstallation: Elcentral med automatsäkring
och jordfelsbrytare.
TV/data/tele: Fiberanslutning.
Parkering (info): Gemensam parkering invid husen.
Externa förråd: Delvis isolerat förråd på tomten.
Tomtmark (Info): Häck mot gatan, trätrall vid entré,
plank och häck mellan husen på framsidan. Häckar har
en höjd om ca 40 cm vid inflyttning. I de fall inflyttning
planeras under vintern kan plantering förskjutas så att
växter planteras i rätt säsong och när vädret tillåter.
Brevlåda: Enskild brevlåda till varje hus, placering
meddelas senare.
Sophantering: Radhusen har gemensam plats
för sophantering.

Golv: 3-stav mattlackad ekparkett.
Socklar: Släta vita, synliga spikskallar.
Väggar: Släta målade, Vit S 0502-Y.
Innertak: Gipsplank, vita målade.
Innerdörrar: Vita släta med dörrhandtag av silvermetall.
Dörrfoder och listverk: Släta vita, synliga spikskallar.
Smygar vid fönster: Vit, platsmålad gips.
Fönsterbänkar: Vitmålat trä.
Klädkammare: Inbyggd förvaring under trappan i
nedre hall. Förvaring i förråd / klädkammare övre plan.
Kök
Kökssnickerier: Vit slät lucka Ballingslöv, handtag
av metall.
Bänkskiva & diskbänk: Bänkskiva av laminat med
Infälld rostfri ho, typ Intra.
Vitvaror: Rostfria vitvaror från Siemens.
Diskmaskin bakom snickerilucka.
Kyl/sval samt frysskåp, induktionshäll,
inbyggnadsugn, microvågsugn.
Spisfläkt: Integrerad utdragbar fläkt.
Kökskakel: Vitt kakel 100x400 mm liggande
rak sättning.
Badrum / dusch
Golv wc/dusch: Grått klinker 100x100 mm.
Vägg wc/dusch: Vitt vågigt kakel 250x400 mm.
Badrumsporslin: Golvstående WC-stol och
kommod med handfat och spegelskåp.
Bad/ duschplats: Entréplan badkar.
Övre plan: Duschplats med duschdörrar.
Övrigt wc/dusch: Kaklad fönstersmyg, (gavelfönster).
Vitvaror/tvätt: Energisnål tvättmaskin och torktumlare.
Bänkskiva ovanpå tvättmaskin och torktumlare,
väggskåp ovan dessa.
Trappa: Trappa med vangstycken, räcke, trappsteg
samt handledare i vitlaserad furu.

Reservationer
Samtliga bilder i säljmaterialet är illustrationer. 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. Tillval kan förekomma på illustrationer.
20

21

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 är under byggnation och du får
vänta lite innan du blir den första att flytta in i just denna
bostad. 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. Överlåtelseavtal
Du tecknar ett överlåtelseavtal med ett angivet inflyttningsdatum där Veidekke Bostad AB är säljare.
Strax efter att du tecknat detta avtal kommer du
att få en faktura på 10 % av bostadens pris. Resterande 90 % betalas vid tillträdet. Detta är ett
bindande avtal.
2. Informationsmöte
Alla köpare bjuds in till ett informationsmöte där vi
berättar om besiktningar, praktiska detaljer och förberedande information inför tillträdet.
3. 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.
4. Tillträde
När du visat upp kvitto på slutbetalningen får du dina
nycklar. Alla dokument om bostaden och bostadsrättsföreningen får du samlat i en bopärm.
5. 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.
6. 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 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.

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.
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
I och med att Veidekke Bostad köper de bostäder som
inte är sålda 6 månader efter tillträdet, liksom betalar
månadsavgifter för sådana lägenheter så drabbas inte
bostadsrättsföreningen om en bostad inte skulle
säljas direkt.
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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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 boendemiljöer. Vi vill bidra till samhällets utveckling genom att
skapa miljöer där människor vill leva.

5 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 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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KALLHÄLLSPARKEN
Info: kallhallsparken.se
Mäklare: Svensk Fastighetsförmedling
Sandra Nothin, 070 710 33 78
sandra.nothin@svenskfast.se
Mathias Lagerström, 070 575 16 55
mathias.lagerstrom@svenskfast.se

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