
 Drömmen 
om fri tid

HILLS VILLASTAD CEDERBACKEN



 Hitta hem        
- välkommen 
 hem till Hills  
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Redan på väg hem går pulsen ner. Andetagen blir långa 
och färre. Ett litet leende ger dina ögon en extra gnista 
och får dig att stillsamt gnola med i låten från bilradion. 
Du kör den mjukt slingrande vägen, förbi bostadsområden 
och mörkgröna omgivningar. När du passerar krönet strax 
innan Hills golfbana möts du av öppna landskap, mjukt 
inbäddade i lummig skog och välskötta fairways. Du är på 
väg hem, hem till din nya lägenhet i det där huset som 
bildar en slags tryggt omfamnande bakgrund för områdets 
alla olika hustyper i sköna grå toner. Där i sluttningen, med 
skogen i ryggen har du äntligen funnit din borg, ditt hem. 

Väl hemma byter du snabbt om till löparskor. Ut i skogen, 
längs med golfbanan, ut på stigar och grusvägar. Runt 
 Sisjöns blanka vatten och sedan hem igen. Lugnet lägger 
sig när du slår dig ner på uteplatsen med en kopp kaffe. 
Grannen kikar förbi och ni bjuder in varandra till middag – 
som för  enkelhetens skull både tillagas och inmundigas 
uppe på restaurangen i klubbhuset. Väl där slår du dig  
ner till bords framför den stora eldstaden och njuter av 
 utsikten, maten, sällskapet – och din egen tid. Fri tid.  
Välkommen 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) det här 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 egen lilla småstad är det aldrig långt till för
skolor 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 längd
skidspår 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 och gym vid Hills Golf & Sports 
Clubs klubbhus. Barnen har nära till lek och kompisar  
i grannhusen. Områdets utformning främjar till utelek  
i grönområden eller i den äventyrliga lekparken i  direkt 
 anslutning till husen. Med skog och natur precis runt 
 knuten är det tryggt och spännande att växa upp  
i Hills Villastad. 

Oavsett om du spelar golf eller inte njuter du av omgiv
ningarnas 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 golf
banans 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 spen
dera många härliga stunder här. 

Frölunda Torg

Förskola

Förskola
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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, 
som snabbt sålde slut på både villor och lägenheter, färdig
ställs 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. Varje hus rymmer 16 hem med 
härliga planlösningar samt tillhörande uteplatser, balkonger 
eller terrasser. Att köpa och bo i en bostadsrätt är en bekym
mersfri ägandeform som tilltalar på många sätt. Framförallt 
för att föreningen gemensamt ansvarar för 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 samtidigt vilket ofta skapar 
en trivsam nybyggaranda och härlig gemenskap redan från 
start. Nyplanterade japanska körsbärsträd, mysiga gång stråk 
binder samman områdets hus som är placerade utmed 
mjukt svängda gator. De väl designade lägenheterna och 
omgivande småhus utformas med ett stilrent formspråk 
och sammanhållen karaktär i olika storlekar för att tilltala 
många typer av familjer och på så sätt ge en skön blandning 
av grannar. Flerbostadshusen ligger högst upp i området 
och dess volymer med pulpettak är stilfulla med lagom 
stora propor tioner. Fasaderna i varmgrå färg med partier av 
cederträ smälter fint in i omgivande natur och ramar in hela 
bostadsområdet mot norr. Varje lägenhet har en eller flera 
uteplatser i rätt väderstreck med mycket sol och ljus under 
hela dagen. Till varje lägenhet hör en parkeringsplats och 
dina gäster ställer bilen på den närliggande gästparkeringen.

 Sammanhållen       
karaktär tilltalar  
 blandad publik 
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Vi har inspirerats av platsen och den speciella atmosfär man 
upplever här ute på Hills; en fantastisk bas som vi har fått 
 för månen att förädla. Vi har ritat det nya bostadsområdet  utifrån 
det kuperade landskapet, naturen och skogen. Med karak tären 
från det första området samt klubbhuset och golfbanan som 
utgångspunkt har vi försökt skapa något nytt som tillsammans 
blir en helhet. Därför återkommer naturliga material så som 
trä på spaljéerna, ribbskärmarna och entrébänkarna i och kring 
byggnaden. Det är en självklarhet att vi tar vårt ansvar för 
 hållbarhet och därför tänker vi nytt och bättre här. Materialens 
beständighet ger dessutom ett underhållsfritt boende.

Flerbostadshusen är proportionerliga och stilfulla med en 
enkelhet i husets utformning. Grönskan smiter fram mellan 
husen som integreras i sluttningen vilket skapar en små
skalighet samt ett öppet läge mot söder med  mindre insyn  
och fri utsikt. Stora fönster ger varje hem ett fint ljusinsläpp 
med utblickar åt olika håll. 

Vi kallar dem gärna för lägenhetsvillor med tanke på  husens 
småskalighet – vilket också stämmer väl in i hur du faktiskt 
bor här. Du bor likt i ett eget hus och har ditt hem med egen 
terrass, uteplats eller balkong med direkt koppling till det gröna 
men delar ytterväggar med dina grannar. Husens gemen
samma utomhusytor är gröna och för några av lägenheterna 
finns till och med en yta för odling. 

Det som knyter ihop hela området är den gröna bilfria ängen. 
Små stigar går tvärs igenom och ut från området, vilket gör  
att alla har tillgång till både ängen och skogen. Att bo i Hills 
Villa stad är som att bo i naturen, den är alltid närvarande.  
Det känns som om att komma till en helt unik plats här, trots 
att det är så nära både centrala Göteborg och Mölndal.

Vi hoppas att du som ska bo här känner möjligheten att skapa 
ett personligt hem; sätta din prägel med bra tillval, kloka funk
tioner och många möbleringsalternativ. 

Emma Anderberg och Dagmara FajkisLau på Sweco Architects 
har tillsammans arbetat fram husen längs med de mjukt svängda 
 gatorna i Hills Villastads andra område.

 Småskaliga 
lägenhets villor,  
 inbäddade 
i naturskönt område



 Umgänge 
som röd tråd

Bostadsrättsföreningen Hills Villastad Cederbacken består 
av två hus med vardera 16 lägenheter i storlekarna två till 
fyra rum och kök. Fasaderna består av mörkgrå skivor med 
indrag längst upp där vi klätt fasaden med vackert cederträ. 
Här uppe, högst upp på fjärde våningen i varje hus, finns två 
härliga terrasslägenheter med generösa ytor både utvändigt 
och invändigt. 

Vi bygger miljövänligt enligt Svanenmärkning vilket innebär 
att material och byggnadssätt följer tuffa kriterier som gagnar 
vår miljö. Dessutom ger det en bättre inomhusmiljö, förmin
skad värmeenergi och lägre driftskostnader i varje hem. 

Planlösningarna varierar från två till fyra rum och kök men 
med stora sociala ytor som en röd tråd genom husets alla 
hem. Lägenheterna har gott om plats för umgänge och  
en enkelhet att möblera efter eget tycke. Här finns också  
en viss flexibilitet i de större lägenheterna där du kan göra 
om en fyra till en rymlig trea.

Oavsett typ av uteplats är ytan generös och arkitekterna 
har verkligen lyckats få till bra solläge för alla. Alla hem har 
mycket sol och ljus under hela dagen och dessutom ligger 
dessa hus högst upp i området. Husens översta våningar  
är indragna för att skapa stora och privata terrasser på cirka  
25 kvadratmeter. Dessa taklägenheter har dessutom en 
 takhöjd på cirka 2,70 som ger ett extra luftigt boende.

Vi har jobbat hårt för de små detaljerna och satsat på riktigt 
bra kvalitet. Entrén är något som sticker ut och gör det lilla 
extra. Den är placerad på sidan av huset och har vacker be
lysning, glasad dörr och omsorgsfullt utvalda detaljer i trä 
som välkomnar dig hem varje dag. Hem till Hills!
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Det finns gott om aktiviteter i 
Hills. Har du provat padeltennis? 

Vid klubbhuset finns  
gym för träning. 
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Golfrestaurangen blir din egen 
kvarterskrog som även lockar 
långväga gäster. 
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Upplåtelseform: Bostadsrätt
Adress: Kärnvedsgatan 65–67
Byggherre: Hills Villastad KB
Arkitekt: Dagmara FajkisLau och Emma Anderberg, 
Sweco Architects
Entreprenör: Veidekke Entreprenad AB
Antal lägenheter: 32 st fördelat på 2 huskroppar 
Beräknad inflyttning: Vinter 2021/2022 
Säljare: Brf Hills Villastad Cederbacken
Mer information: veidekkebostad.se/hillsvillastad

Svanenmärkt
Har du också gröna intressen? Veidekke Bostad var 
först med att bygga Svanenmärkta flerbostäder och 
som partner i Hills Villastad för vi självklart den tradi
tionen vidare även här. Du kommer alltså att bo i ett 
välutrustat hem med bra materialval och låg energi
förbrukning.

Parkering
Det finns totalt 36 st parkeringsplatser varav 4 elladd
ningsplatser. Samtliga lägenheter är garanterade att få 
hyra en plats. Det finns 4 st extra parkeringsplatser för 
uthyrning. Dessa platser ansöker man om och fördelas 
ut efter lägenhetsstorlek (kvm).

Cykelparkering
Cykelparkering sker i utomhusställ.

Förråd
Varje lägenhet har ett förråd som är placerat i entré plan 
av huset. 
 

Källsortering
Källsortering sker i gemensam sorteringsplats i före
ningens miljöhus. 

Värme och ventilation
Bostäderna värms upp av en bergvärmeanläggning.  
I lägenheterna distribueras värmen som  vattenburen 
värme till radiatorer. Ventilationen är av typ FTX, från  
och tilluftsventilation med återvinning. Med ett FTX 
system tas värmeenergin tillvara i den förbrukade  ven ti  
lationsluften istället för att gå direkt ut i det fria.  Energi 
sparas samtidigt som inomhusklimatet blir bättre.

Telefoni och bredband
I månadsavgiften ingår Telia Triple Play – TV, bredband 
och IPtelefoni. Multimediauttag finns i vardagsrum
met. En multimediacentral finns i varje lägenhet.

Driftskostnader lägenhet
Kostnader för kallvatten och uppvärmning av lägen
heten ingår i månadsavgiften. Lägenheterna har in
dividuell mätning av varmvatten och el – miljövänligt 
och smart! Utöver den redovisade månadsavgiften 
debiteras kostnaden för din varmvatten och elförbruk
ning, retroaktivt kvartalsvis. I månadsavgiften ingår 
sophämtning. 

Drift och skötsel
Föreningen ansvarar för drift och skötsel av gemen 
samma utrymmen och utvändig mark inom fastigheten 
(pplatser, miljöhus, planteringar, gångytor mm). Kost
naden för ovanstående är inkluderat i månadsavgiften. 

BOSTADSFAKTA
CEDERBACKEN
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BYGGNADS 
BESKRIVNING

INTERIÖR
BESKRIVNING

ALLMÄNT LÄGENHET 

Golv: 3stavs ekparkett.
Socklar: Vita, fabrikslackerade.
Väggar: Vita, målade.
Innertak: Vita, målade.
Innerdörrar: Vita, släta, fabrikslackerade.
Dörrfoder/listverk: Vita, fabrikslackerade.
Fönsterbänkar: Natursten.
Garderober: Fasta eller skjutdörrsgarderober. Vita, släta 
luckor/dörrar. Se bofaktablad för mer information.

Kök
Snickerier: Vita, släta luckor med vit takanslutning.
Bänkskiva/diskho: Bänkskiva av laminat. Underlimmad 
diskho i rostfritt.
Vitvaror: Energieffektiva rostfria vitvaror. Separat kyl och 
frys, alternativt kyl/frys i mindre lägenheter. Induktions
häll, inbyggd ugn i underskåp, diskmaskin, mikro.  
Se bofaktablad.
Spisfläkt: Kolfilter.
Stänkskydd: Laminat likt bänkskiva.

Badrum/Dusch
Golv: Klinker.
Vägg: Kakel.
Porslin: Golvstående WCstol, kommod med handfat 
och spegelskåp.
Bad/duschplats: Duschplats med duschväggar i glas. 
Belysning: Plafond i badrumstak och spegel be lysning. 
Vitvaror: Energieffektiv vit tvättmaskin och torktumlare, 
alternativt kombimaskin i mindre lägenheter.  
Se bofaktablad.
Bänkskiva och överskåp: Laminatbänkskiva och 
 överskåp vid separat tvättmaskin och torktumlare.  
Se bofaktablad.

Extra wc
Golv: Klinker.
Vägg: Kakel.
Porslin: Golvstående WCstol, kommod med handfat 
och spegel.
Belysning: Plafond i tak och spegelbelysning.

ALLMÄNT OM HUSEN 

Grundläggning: Betongplatta på mark. 
Bärande stomme: Betong och stål.
Yttervägg: Utfackningsvägg.
Innerväggar, ej bärande: Gipsskiva, regelverk.
Yttertak: Papp, sedum på yta mellan terrasser.
Fönster/fönsterdörr: Trä/aluminium. 
Plåtarbeten: Hängrännor, fotplåt, stuprör, droppbleck 
och dylikt.
Ventilation: FTX (från och tilluftsventilation med 
värme återvinning).

ALLMÄNT LÄGENHETERNA 

Rumshöjd: Generellt cirka 2,50 m. Cirka 2,70 m på 
översta planet.
Balkong/uteplats/terrass: Lägenheter i markplan har 
uteplatser med betongmarksten. Balkongerna är av 
 betong med glasräcken med profiler i metall. Terras
serna har trätrall och glasräcken med metallprofiler.
Värmesystem: Bostadshusen värms med bergvärme  
i vattenburna radiatorer.
Elinstallation: Elcentral med automatsäkringar och 
jordfelsbrytare.

ALLMÄNT UTRYMMEN 

Entrégolv trapphus: Klinker. 
Trapphusgolv: Klinker/Terazzo. 
Väggar: Målade.
Post: Postboxar vid entrén. 
Tidningshållare utanför  lägenhetsdörren.
Lägenhetsförråd i källare: Stålglättad dammbunden 
betong. Ytterväggar av betong och mellanväggar av 
trådnät. Hylla med klädstång.
Miljöhus på gård: Träbyggnad oisolerad, sedumtak, 
asfaltsgolv och brunn.
Parkering: Markparkering intill husen eller på parke
ringsyta.

Reservationer
Samtliga bilder i säljmaterialet är illustrationer. 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 upp-
dateringar 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.



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.

1. Förhandsavtal
När du bestämt dig för en bostad, träffar du fastig
hetsmäklaren och skriver ett förhandsavtal. Förhand
savtalet är ett bindande avtal mellan dig och bostads
rättsföreningen. 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 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 tillträdesskydd. Läs mer på 
veidekkebostad.se/tryggtkop 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 bostads
rättsföreningen. 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 bostads
rätten 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 bostads
rättsföreningen). 

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 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. 

Ditt försäkringsskydd 
Bostadsrättsföreningen gör en gemensam upphandling och 
står för bostadsrättstillägget för alla föreningens bo städer. 
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.

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 min
dre reparationer och ombyggnader. Föreningen svarar 
för det yttre underhållet samt för alla gemensamma 
utrymmen och anläggningar. 

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 kostnads 
kalkylen 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. Föreningen 
är ansluten till Trygg BRF, läs mer på www.tryggbrf.se.

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.

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. 
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Bilderna i denna broschyr är digitala montage.
Reservation för ändringar och ev tryckfel.

Det är viktigt för oss att du som kund ska få ett hälso 
samt och hållbart boende. Vi har sett till att hela  
byggprocessen, alla färger, spackel, ingående material 
och varenda inredningsdetalj är noga utvalda och  
kontrollerade. Bostäderna ska dessutom vara energi 
snåla och ha låg klimatpåverkan. Därför har vi valt  
att miljömärka våra bostäder med Svanen. Få varu
märken i världen kan mäta sig med Svanen. Det är en 

världsledande miljömärkning som ställer marknadens 
tuf faste miljö och klimatkrav. Veidekke Bostad delar 
Svanens miljövärderingar och var först i Norden med 
att få ett flerbostadshus Svanenmärkt. En Svanenmärkt 
bostad är bra för allergiker och hälsosam för alla. När du 
väljer en Svanenmärkt bostad gör du en aktiv insats för 
klimatet bara genom att bo.

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 

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 om
sorg både på bostaden och på den tillhörande utom
husmiljön.

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

BO SVANENMÄRKT
GÖR EN KLIMATINSATS

VARFÖR VÄLJA 
VEIDEKKE

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.
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Ny mäklar fakta 
kommer från 

kund

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar  •  veidekkebostad.se

HILLS VILLASTAD CEDERBACKEN
Info: veidekkebostad.se/hillsvillastad
Mäklare: Bjurfors 
Regina Svantesson, 031761 79 19
regina.svantesson@bjurfors.se

Veidekke kundcenter: kundcenter.vast @ veidekke.se  02022 22 66
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