
 Drömmen 
om att få livet
 att spira

VÄXTHUSEN LÄGENHET
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Uteplatser om 
18 – 21 kvm

2 gemensamma takterrasser 
om ca 57 respektive 78 kvm

Levande innergårdar 
med Orangeri

Närhet till parkering

Imponerande utsikt

Bilden är en illustration och avvikelser från denna till färdigt utförande kan ske.
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Tilltalande och  
varierande arkitektur

Här ligger  
Kv. Växthusens radhus

Stora balkonger 
om 9 –18 kvm
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Kv. Växthusen ligger vid porten 
till gamla Viken, med de pitto-
reska smågatorna och den  
härliga atmosfären i hamnen.

 Skön näring        
för både   
 kropp och själ       

Drömmer du om en skönare vardag med massor av frihet 
och bekvämlighet i samma härliga hemtrakt? Längtar du 
efter dagar då tiden räcker till härliga promenader i fan-
tastisk omgivning, och sedan en kopp kaffe och nybakade 
bullar i solen? Vill du slippa tänka på en massa måsten och 
leva mer i nuet – året runt?

I Viken är det lätt att vilja stanna kvar – nära havet, naturen 
och tryggheten i den genuina bymiljön. Och nu finns en 
helt ny möjlighet för dig, i en ljus, luftig och lättskött lägen-
het med egen uteplats eller balkong. Tid över till annat ger 
dig äntligen frihet att forma livet precis som du vill. Tänk så 
underbart att njuta av en vardag där allt faller på plats utan 
större ansträngning – och där du får rum att utveckla din 
kreativitet och personlighet. Kanske är det dags att åter ta 
upp den där älskade hobbyn som inte riktigt fått utrymme 
på ett tag?

Ett hem är så mycket mer än bara platsen där du bor.  
När boendet ger dig fullt av möjligheter utan att ställa några 
krav tillbaka, kan livet ta nya vägar. Och Viken erbjuder gott 
om sådana – oavsett om du söker lite mer äventyr i varda-
gen eller längtar efter att äntligen landa i en solig, lummig 
vrå och njuta en god kopp kaffe. Här i kvarteret Växthusen 
får din vardag näring att växa åt det håll du alltid drömt om, 
och du hittar enkelt en balans mellan spännande aktivitet 
och skön vila.
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 I Viken       
är livet gott
 att leva

Denna lilla pärla vid Kullahalvöns kust har sin alldeles egna 
karaktär som uppskattas av många. Mysiga gator, vackra 
korsvirkeshus och en småbåtshamn som lockar med skön 
atmosfär även för landkrabbor. Här är det lugnt och tryggt,  
i ordens allra bästa bemärkelser.

I Viken finns det mesta du behöver för ett gott vardagsliv, 
som matbutiker (både ICA Nära och Tempo), restauranger, 
konditori – och skola upp till årskurs 9. Här bor drygt 4 000 
personer i fin gemenskap. Samtidigt är det nära till resten 
av världen, med exempelvis 6 km till Höganäs, 13 km till 
Helsingborg och strax över en timme till Kastrups flygplats.

I trakterna runt Viken finns gott om möjligheter att uppleva 
havet och naturen, med böljande fält och hästgårdar. Du 
vidgar dina vyer genom att vandra på Kullaleden eller ta en 
tur till fantastiska Kullaberg – eller varför inte paddla kajak 
eller åka på tumlarsafari. Här står också den goda och när-
producerade maten i fokus, så ta en tur till välkända Viken-
tomater eller smaka lokalt producerad korv hos Per i Viken. 
För dig som hellre bara strosar runt och njuter av den pitto-
reska och avslappnade atmosfären i byn, finns få ställen att 
ha det bättre på.
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Denna karta innehåller endast ett litet urval av vad som erbjuds i Viken. 
Vänligen se lokala guider och sajter för mer information. 
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Bilden är en illustration. 
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 Hygge 
och harmoni    
 i Växthusen

Precis vid Vikens centrum tar kvarteret Växthusen form, 
med fem flerbostadshus med finstämd arkitektur i skön 
harmoni med omgivningen. Namnet Växthusen är inte 
valt av en slump, för här skapas möjligheter att få livet att 
spira i grönskande lummighet. Området blir varierat och 
levande, vilket gör det lätt att njuta av vardagen och möta 
gamla och nya vänner i en varm och öppen atmosfär.

Med både lägenheter och radhus blir Växthusen ett väl-
kommet tillskott till byns charmiga bebyggelse, och  
erbjuder helt nya möjligheter för dig som söker ett moder-
nare och mer bekvämt boende i Viken. De fem flerfamiljs-
husen ligger varierat och trivsamt inbäddade i grönskan, 
och de teglade fasaderna med inslag av stående träpanel 
skapar ett vackert linjespel genom området. Här finns  
lägenheter i många storlekar och med olika planlösningar 
i olika lägen – och alltså något för alla. Gemensamt är den 
höga standarden i kombination med tidlös design och 
smart funktionalitet.

Två gemensamma takterrasser ger möjlighet till både 
vardagslyx och festliga tillställningar med det lilla extra, 
och mitt i området ligger ett trevligt orangeri för sköna 
stunder i lummig grönska. På gårdarna mellan husen 
finns gott om plats för lek och skratt, spontana grillkvällar 
i glada grannars lag eller bara en liten pratstund på hund-
promenaden. Och på bara någon minut når du både  
matbutiker och busshållplats, så du kommer snabbt och 
smidigt till Höganäs och Helsingborg. Kvarteret Växthusen 
är planerat för att underlätta vardagen och tillföra livskvalitet 
ner i alla detaljer. Med trevlig inramning och bra belysning 
på gården och i de gemensamma utrymmena känns det 
alltid tryggt och välkomnande att komma hem. 

Bilden är en illustration. 
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Denna ljusa och luftiga trea i 
hus fem är 112 kvm.  
Lägenheten har en spännande 
planlösning där sovrumsdelen 
ligger i en vindsvåning.

 Väldigt fina      
och luftiga
 planlösningar

– Målet har varit att behålla Vikens bykänsla och småhus-
karaktär, även när det gäller flerfamiljshusen – i allt från 
hur husen placerats till arkitektur och detaljer. Till exempel 
har alla husen sadeltak, och fasader och gavlar blir väldigt 
vackra med tegel och träpanel i röda, vita och gula nyanser. 

Tina Francke och hennes kollegor på Liljewall Arkitekter har 
tagit flerfamiljshusen i Växthusen vidare utifrån en skiss 
från Vilhelm Lauritzen Arkitekter i Köpenhamn. Den små-
skaliga känslan understryks genom att fasadlängder och 
hushöjder varieras, och att varje hus är utformat så att det 
skapas en ombonad innergård i mitten. Här ligger en av 
husets entréer, vilket gör att de boende ofta passerar och 
samlas här. 

– Dessa hus är väldigt genomtänkta och välplanerade, ner 
i minsta detalj. Exempelvis har vi placerat de rum man vill 
vistas i på dagen samt uteplats och balkong åt rätt väder-
streck så att så mycket sol som möjligt ska hitta in. Alla lägen-
heter är också genomgående, vilket ger ljusflöden från flera 
håll, säger Tina Francke. 

Lägenheterna är ovanligt rymliga och alla rum väl tilltagna 
så att det finns gott om svängrum för den som uppskattar 
lite mer plats. Badrummen är generellt lite större än stan-
dard för att ge extra bekvämlighet, och de flesta lägenheter 
från 3 rok har även gästtoalett. Ett annat värde som Tina 
Francke lyfter fram är husens två gemensamma takterras-
ser samt en spännande blandning av etage-, loft- och vinds-
våningar med unika planlösningar.

– De här lägenheterna är fantastiskt fina och kommer att 
kunna erbjuda ett riktigt drömboende för den som gillar det 
lilla extra.
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Bilden är en illustration. Tina Francke, Liljewall Arkitekter.

Bilden är en illustration. Avvikelser efter egna tillval kan förekomma.
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Hög standard med  
kritvitt kök från Marbodal 
och vitvaror från Siemens

Vacker och tidslös ekparkett

Bilden är en illustration. Avvikelser efter egna tillval kan förekomma.
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Stora balkonger 
om 9-18 kvm med 
varierande utsikt

Stora ljusinläpp

Lättmöblerade och 
flexibla planlösningar
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Denna härliga vindsvåning  
om 121 kvm, finner du på plan  
4 i hus 3. Härligt ljus och med 
fin utsikt mot gamla Viken  
och Sundet. 

 Moderna        
lägenheter för en    
 skön vardag

Att kunna njuta av det magiska ljuset och den sköna havs-
luften varje dag är sann livskvalitet för alla. Växthusen erbju-
der allt från smart etta till rymlig femma så här hittar du  
garanterat något som passar dig – och du kan flytta vidare 
inom egna trygga kvarter om behoven skulle förändras.

Lägenheterna fördelas i fem stilfulla hus med en väl avvägd 
arkitektur som smälter fint in i omgivningen. Här tar du hissen 
upp till moderna lägenheter med smarta kvadratmeter som 
ger extra livskvalitet för dig som uppskattar ljus, rymd och 
bekvämlighet. Lockar den friska luften tar du kaffekoppen 
med dig ut i solen på egen balkong eller uteplats. Från de 
översta våningarna har du härliga vyer mot landskap och 
hav. Så enkelt och så underbart!

Vad gäller funktionalitet har vi tänkt på det lilla extra, som 
till exempel att alla större lägenheter även har gästtoalett. 
Generösa sociala ytor, bra standard i materialvalen och 
flexibel planlösning ger stora möjligheter att skapa ett riktigt 
behagligt och personligt boende. Alla förvaringsutrymmen 
är väl genomtänkta med möjlighet att både stuva undan 
och visa fram. I kvarteret Växthusen kan du fortsätta att 
bjuda in dina vänner och ha gott om plats för både vardag 
och fest. Har du alltid drömt om att bo i en riktigt häftig 
vindsvåning är detta ett utmärkt tillfälle. Här finns också 
etagelägenheter och flera unika vindsvåningar som är något 
helt utöver det vanliga. 

Bilden är en illustration. Avvikelser efter egna tillval kan förekomma.
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Bilden är en illustration. Avvikelser efter egna tillval kan förekomma.Bilden är en illustration. Avvikelser efter egna tillval kan förekomma.

Bilden är en illustration. Avvikelser efter egna tillval kan förekomma.
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Stora ljusinläpp mot 
söder och väster

Bilden är en illustration. Avvikelser efter egna tillval kan förekomma.
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Moderna och sociala  
kök med smart förvaring 
i halvöppen planlösning

Små eller stora middagar? 
Här får du enkelt plats

Bilden är en illustration. Avvikelser efter egna tillval kan förekomma.

Bilden är en illustration. Avvikelser efter egna tillval kan förekomma.
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SNABBFAKTA OM VÄXTHUSEN LÄGENHET
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Adress: Lilly Håkanssons gata
Byggherre: BFR Orangeriet i Viken
Arkitekt: Liljewall arkitekter, Tina Francke
Totalentreprenör: Veidekke Bostad AB
Antal lägenheter: 64 st
Beräknad inflyttning: Från hösten 2021
Mäklare: Svensk Fastighetsförmedling
Mer information: växthusen.com

Området
Viken är en liten by vid kusten någon mil norr om  
Helsingborg, upp mot naturreservatet Kullaberg.  
Gamla Viken har kvar ett medeltida gatunät och det 
finns många korsvirkeshus bevarade från 1600- och 
1700-talet. Fisket har historiskt varit viktigt, men idag 
ligger mestadels privatbåtar i den mysiga, lilla småbåts- 
hamnen. Här finns bland annat matbutiker, restau-
ranger och konditori samt skola upp till årskurs 9.  
I trakterna runt Viken ges möjlighet till ett rikt natur-  
och friluftsliv, och samtidigt goda kommunikationer  
in till Höganäs och Helsingborg. 
 
Årsavgift
Som bostadsrättshavare betalar du en årsavgift till  
föreningen månadsvis i förskott. I månadsavgiften ingår 
bostadsrättens andel av föreningens driftkostnader, 
som vatten, uppvärmning, fastighetsel, underhåll av 
fastigheten med mera. Avgiften täcker också förening-
ens räntekostnader och amorteringar samt avsättning 
till underhållsfond.

Driftkostnader
I Orangeriet i Viken har du möjlighet att påverka dina 
driftkostnader. Mätningen av hushållsel och den energi 
som går åt för att varmvattenuppvärmning sker indivi-
duellt för varje bostadsrätt. Kostnaderna aviseras kvar-
talsvis i efterskott tillsammans med månadsavgiften.

Drift och skötsel
Bostadsrättsföreningen ansvarar för drift och skötsel av 
gemensamma utrymmen och mark, exempelvis hissar, 
trapphus och gård. Kostnaden för detta är inkluderad i 
årsavgiften.

Cykelparkering
Det finns gott om plats för att parkera cyklar på gården  
i anslutning till varje hus.

Bilparkering
Det finns ca 59 parkeringsplatser på mark, varav sju  
i carport, som disponeras av föreningen. Utöver dessa 
kommer det finnas tre gästparkeringar som nyttjas  
gemensamt med radhusen. 
Intresseanmälan av parkeringsplats ska lämnas till 
mäklare i samband med tecknande av förhandsavtal. 
Fördelning av parkeringsplatser sker enligt turordning 
från VIP-säljstart. Hyresavtal för parkeringsplats tecknas 
separat. Preliminär hyra för parkering är ca 350 kr för 
markparkering respektive ca 650 kr för parkering i car-
port. Det kommer att finnas några parkeringsplatser 
som är försedda med elbilsladdare.

Gård
Gemensam grönskande gårdsmiljö där man kan slå sig 
ner i en trivsam hörna. Blandad växtlighet med plante-
ringar, buskar, träd och inte minst ett orangeri skapar en 
inbjudande närmiljö för spontana träffar. 

Källsortering
Utrymmen för hushållsavfall och källsortering finns i  
separata miljöhus i anslutning till husen.

Förråd
Lägenhetsförråd är belägna antingen på vind eller i  
separata byggnader på markplan. Enstaka förråd finns  
i anslutning till teknikutrymme. 

Internet/TV
Fiber är indragen i husen. Alla lägenheter är anslutna  
till stadsnätet i Höganäs. Bostadsrättsföreningens  
medlemmar tecknar separata abonnemang om  
önskade tjänster och tjänsteleverantörer. Avgift för 
detta tillkommer.

BOSTADSFAKTA  
ORANGERIET
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Bilden är en illustration. 
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BYGGNADS- 
BESKRIVNING

LÄGENHETS-
BESKRIVNING

ALLMÄNT LÄGENHETEN 

Golv: 3-stavs ekparkett.
Sockel: Vita.
Väggar: Vitmålade.
Innertak: Vitmålad betong med synliga elementskarvar.
Innerdörr: Släta vita dörrblad.
Dörrfoder/listverk: Vita.
Fönsterbänkar: Natursten.
Smygar vid fönster: Vitmålade.
Övrigt: Garderober med vita släta luckor.  
Vita skjutdörrar. Väggar, tak och snickerier i NCS 0500-N.

Kök
Golv: 3-stavs ekparkett.
Kökssnickerier: Marbodal Aspekt kritvit eller likvärdig. 
Anslutning mot tak. Rostfritt beslag till luckor.
Bänkskiva: Laminat med underlimmad diskho. 
Stänkskydd: Kakel.
Vitvaror: Induktionshäll, ugn, mikrovågsugn, diskma-
skin, spiskåpa, kyl/frys.
Belysning: Bänkbelysning under väggskåp.

Bad/tvätt
Golv: Klinker.
Väggar: Kakel.
Innertak: Vitt.
Övrigt: Golvstående WC-stol. Kommod med tvättställ. 
Spegelskåp. Duschväggar i glas. Takplafond.

Gäst-WC 
Golv: Klinker.
Sockel: Klinker.
Väggar: Vitmålade med kakel mellan tvättställ  
och spegel.
Övrigt: Golvstående WC-stol. Handfat. Spegel.  
Takplafond.

Tvätt
Vitvaror: Vit tvättmaskin och torktumlare.
Bänkskiva: Laminat.
Överskåp: Vit slät lucka. Omfattning enligt bofakta. 

ALLMÄNT FASTIGHETEN 

Grundläggning: Platta på mark.
Bärande stomme: Betongväggar samt håldäcks-
bjälklag.
Fasader: Fasader av tegel och trä. 
Yttertak: Betongpannor.
Fönster och fönsterdörrar: Fabriksmålade trä/ 
aluminium.
Invändiga väggar: Uppbyggda av regelstomme  
med gipsskivor. 
Entrédörrar: Aluminiumpartier med dörrautomatik.
Lägenhetsdörrar: Förstärkt lägenhetsdörr.
Uppvärmning: Biogas, vattenburna radiatorer.
Ventilation: FTX-lägenhetsaggregat i varje lägenhet.
Elinstallationer: Kollektivt abonnemang, individuell 
mätning.
TV/Tele/Data: Uttag för TV samt tele och data i  
vardagsrum. Anslutet till fibernät för data, tele och tv. 
Multimediacentral integreras i elcentral. 
Bilparkering: På markplan.
Cykelparkering: Utomhus på gården. 
Förråd: På vindar respektive i separata komplement-
byggnader. Enstaka förråd i anslutning till teknikut- 
rymme. Isolerade ouppvärmda utrymmen. 
Sopsortering: I miljörum på gården.  
Balkonger: Betongplatta med räcken i fabrikslackad 
aluminium.
Entrébalkonger: Betongplatta med räcken i fabriks-
lackad aluminium.
Uteplatser: Häck runt uteplatser på innergård.  
Plattor på mark.
Takterrasser: Trätrall och räcken i fabrikslackad  
aluminium.

ALMÄNNA UTRYMMEN

Trapphus
Golv: Klinker. 
Väggar: Målad betong.
Tak: Vita med synliga elementskarvar. Akustikplattor i 
erforderlig omfattning.
Trappor: Terrazzo.
Övrigt: Dörrautomatik med tagg/kodlås. Skrapgaller vid 
entréer. Postboxar. Hiss.

Reservationer
Samtliga bilder i säljmaterialet är illustrationer eller inspirationsbilder. Detta innebär att avvikel ser 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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Visste du förresten att nio av tio som en gång köpt en ny-
producerad 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.

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 boende-
kostnadskalkyl. 

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.
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1. Förhandsavtal
När du bestämt dig för en bostad, träffar du fastig-
hetsmäklaren och skriver ett förhandsavtal. Förhands-
avtalet är ett bindande avtal mellan dig och bostads-
rättsföreningen. I samband med avtalstecknandet 
betalar du ett 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 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 för-
verkliga 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 för-
beredande information inför tillträdet.

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. Alla dokument om bostaden och bostads-
rättsföreningen 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 per-
sonliga feedback till oss.

SÅ HÄR GÅR ETT KÖP TILL:
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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 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 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 efter följande 
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 bo - 
städer. 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.

TRYGGHET
OCH GARANTIER
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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 kostnads- 
kalkylen 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. Bostadsrätts- 
föreningen 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.

BOSTADSRÄTT
HELT RÄTT
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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.

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar.

VARFÖR VÄLJA 
VEIDEKKE
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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 bo-
stadsprojekt 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 inomhus-
miljö 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.

7 SKÄL ATT VÄLJA VEIDEKKE
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