TEATERKVARTERET BRF REGISSÖREN

Drömmen om
att bo i
kreativa kvarter

Ett modernt boende i etablerade
kvarter. Bilden visar grannhuset
och första etappen - Brf Scenen.
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Hjärta och själ
i avslappnat
stadsliv
Tänk att få bo i ett levande centrum, med goda
kommunikationer och nära till service och aktiviteter.
Den drömmen förverkligas i Teaterkvarteret.
Högdalen är en livfull stadsdel med mycket hjärta och själ.
Med en stark vi-anda, mixade åldrar och ett brett utbud av
service. Fisk och blommor. Kondis med köttbullsmackor.
Loppis och systembolag. Skolor, barnomsorg och vård.
Teatern är ritad av Carl Nyrén och kyrktuppen har vunnit
pris som Sveriges snyggaste. Här finns flera matställen
som exempelvis Babas Burgers & Bites.
Vill du vara aktiv? Du bor granne med bad och gym som
öppnar efter renoveringen under hösten 2020. Fotbollsplan finns strax runt hörnet och bowling i centrum.
Skateboardparken är norra Europas största och här
samsas barn och vuxna. Med naturen och parken inpå
knuten är det enkelt att hålla sig igång. Högdalstoppens
pulkabackar lockar på vintern. Bakom Högdalstoppen
finns ett stort härligt grönområde och vid Magelungen
ligger badplatser och fler strövområden. Missa inte en
av sommarens stora händelser i området, Bowlstock, en
skateboard- och musikfest i början av augusti, som i år
lockade 6 000 besökare.
En fördel med att bo i ett etablerat område är att du har
bra kommunikationer. T-banans gröna linje tar dig snabbt
in till city. Bussar går kors och tvärs. Ska du till Karolinska
i Huddinge eller Södertörns högskola i Flemingsberg så
genar bussen rakt över Hagsätra. Välkommen till Teaterkvarteret.
PS. En berömd konstnär och arkitekt, Friedensreich Hundertwasser, bodde här på femtiotalet. I likhet med Joakim
Thåström som kallade ett skivalbum ”Skebokvarnsv. 209”,
döpte Hundertwasser ett av sina konstverk till
”Skebokvarnsvägen”.
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Bo högt
med utsikt
Vi låtsas att du redan flyttat in. Äntligen bor du som du
drömt, du har en ny välplanerad lägenhet, mitt i en
uppvuxen söderförort med liv, själ och äkta stadskänsla.
Kanske kommer du hit med tunnelbanan. Från stationen är det en kort promenad på gågatan som också är
en affärsgata. När du går förbi lekparken fångar du en
boll och hejar på några barn i huset.
Högdalen har en tradition av höga hus och i Teaterkvarteret bor du med en utsikt över hela söderort.
Entrén till huset är rymlig och smakfull med
50-talskonst i mosaik. Du kollar din postbox innan du
tar hissen upp, låser upp och kliver över tröskeln. Som
vanligt slås du av ljuset och utsikten och blir genast på
gott humör.
Något du uppskattar är att huset du bor i är klimatsmart
och du berättar med stolthet att din lägenhet är Svanenmärkt, att det är bra för alla, inte minst allergiker.
Mest nöjd är du med att du fått så mycket boende och
livskvalitet för pengarna. Du tänker på att det kanske är
här, en bit från innerstan, som morgondagens trender
sätts. Att det är kul att kulturen och kreativiteten fått ta
plats och att Högdalsborna är så stolta över sin stadsdel. Du trivs och känner dig hemma, nöjd med att din
dröm om ett bra liv här har blivit sann.
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Inspirerade av
50-talets design

Teaterkvarterets läge mitt i Högdalens sjudande
smältdegel med bra kommunikationer lockar många,
tror Lisa Melin, arkitekt på White. Studenter som vill
ha nära till stadsliv, barnfamiljer som söker lek och
sport liksom pensionärer med krav på service. Därför
finns allt från yteffektiva tvåor till stora femmor med
balkong eller uteplats.
Regissören består av två hus. Dels det tretton våningar
höga punkthuset, dels lamellhuset i 5 våningar med
grön gård emellan. Punkthuset har en ljus kulör med
färginslag på kort- och långsidorna och vackra partier i
metall vid entrén. Långsidan mot bollplanen har utformats med en blinkning åt den 50-talsarkitektur som
Högdalen representerar. I trapphusen sitter konstnären
Nisse Zetterströms fina mosaik, som räddats från den
rivna skolan. Lamellhuset har balkongsidan vänd mot
den gröna gården så balkonger och uteplatser vänder
sig mot väster och kvällssolen.
I punkthuset finns lägenheter om 2–5 rum och kök,
mellan 45 och 105 kvadratmeter. De allra flesta lägenheterna har väl tilltagen uteplats eller balkong. I lamellhuset finns lägenheter om 2 samt 3 rum och kök, från
49,5 till 75 kvadratmeter.
Lägenheterna har genomtänkta planlösningar, oavsett
vilken lägenhet du väljer. Du får ett tidlöst elegant ekparkettgolv samt vita väggar. Badrummet har mörkare
klinkergolv och vita kaklade väggar. Köket i vitt kommer
från Marbodal och vitvarorna från Siemens.
Under husen gömmer sig kvarterets gemensamma parkeringsgarage där Regissören har parkeringsplatser till
uthyrning. Intill garagets nedfart byggs ett miljörum för
kvarteret, detta liksom garagaget beräknas vara i drift
under första kvartalet 2019. De gemensamma gårdarna
kring Teaterkvarteret passar såväl gammal som ung,
här görs lekplats, pergola och olika planteringar. För lek
som kräver lite större ytor så finns en stor bollplan intill
punkthuset.
Huset är ritat av arkitekterna
Suzanne Hansen och Lisa Melin,
White Arkitekter.
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Att hitta hem

Det är en förmån att få flytta in i en lägenhet där allt
är nytt, oanvänt och inrett med fokus på hållbarhet.
Boendet är kanske den största investeringen du gör
och det är både viktigt och skönt att veta att du får
valuta för pengarna.
Att bo i Teaterkvarteret, mitt i en älskad och livfull
stadsdel, är fantastiskt. Punkthuset med sina tretton
våningar och smakfulla fasad är huset en ny punkt att
förhålla sig till i den uppbyggda 50-talsmiljön. För dig
innebär det nya utblickar från en balkong eller uteplats.
Vad är skönare än att öppna upp och känna in dagens
väder med morgonkaffet i handen?
Livet är bekvämt här med ett kvadratsmart och lätt
Möblerat boende. I punkthuset finns 74 lägenheter
i olika storlekar, från 45 till 105 kvm, med balkonger,
terrasser, burspråk och generösa fönsterpartier. Ljuset
har getts plats att spela över de vackra golven och den
gedigna inredningen. De större lägenheterna har fönster åt två håll. Det är bra med förvaring, till och med
de minsta lägenheterna har klädkammare. Fyrorna
har fått ett fönster i sin klädkammare samt extra wc
medan femmorna har hörnläge och två duschar.
I lamellhuset har man vänt lägenheternas uteplatser
mot en grön gård där det går att njuta av solen under
eftermiddag och kväll. Alla har egen balkong eller
uteplats. Huset har fem treor och 19 tvåor. De flesta
tvåorna är omkring 50 kvm men det finns flera olika
planlösningar att välja mellan, lite beroende av vilken
typ av kök och sovrum som du önskar. En gemensam
nämnare är att alla lägenheter har balkong eller uteplats mot gården. Treorna är runt 75 kvm och flera av
dem har flexibel planlösning och gavelläge.
Det är något speciellt med att flytta in i en bostad som
inte behöver renoveras, det enda du behöver göra är
att sätta din personliga prägel. Välkommen hem!
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Bostadsfakta

SNABBFAKTA TEATERKVARTERET
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Adress: Stenkvistavägen
Byggherre: Bostadsrättsföreningen Regissören i Teaterkvarteret
Arkitekt: White Arkitekter, Suzanne Hansen,
Lisa Melin och Karolina Mellberg
Antal lägenheter: 98 lägenheter, fördelat på två
bostadshus
Beräknad inflyttning: Från hösten 2018
Säljare: Brf Regissören i Teaterkvarteret
Mer information: teaterkvarteret.se

Området
Beläget i anslutning till Högdalens centrum med ett brett
serviceutbud och bra kommunikationer. Närområdet
erbjuder en aktiv fritid med idrott, kultur och friluftsliv.
Årsavgift
Som bostadsrättshavare betalar du en årsavgift till föreningen, månadsvis i förskott. I månadsavgiften ingår
bostadsrättens andel av föreningens driftskostnader,
som vatten, uppvärmning, fastighetsel, fastighetsskatt,
underhåll av fastigheten med mera. Avgiften täcker
också föreningens räntekostnader och amorteringar,
samt avsättning till underhållsfond.
Driftskostnader
I Brf Regissören har du möjlighet att påverka dina driftskostnader. Mätningen av hushållsel sker individuellt för
varje bostadsrätt.
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. Lägenheter med terrass sköter
sin egen grönyta.

Cykelrum
Cykelrum finns dels på entréplan, dels intill garageinfart. Det kommer även finnas ett flertal cykelplatser i
garageplan. Barnvagnsrum finns i anslutning till entrén.
Bilparkering
Under bostadshusen i Brf Regissören ligger kvarterets
gemensamma garage. Här kommer 37 parkeringsplatser att vara reserverade för de boende i Brf
Regissören. Köpare av lägenhet 3-5 rok kommer att ha
förtur till platserna och de fördelas utifrån kötid som
börjar räknas från att du lämnar intresseanmälan i samband med avtalsskrivning. Garaget kommer att vara
färdigställt cirka ett år efter inflyttning.
Gård
I kvarteret kommer det finnas lekplats och gemensamma grönytor/uteplatser. Dessa kommer dock inte
att vara klara i samband med inflyttning. Intill huset
finns en stor grusplan.
Källsortering
Området kommer att få en egen miljöstation. Den
färdigställs vid senare tillfälle i samband med garaget.
Återvinningsstationer finns på två ställen längs
Skebokvarnsvägen.
Förråd
Alla lägenheter utom 14 st har sitt lägenhetsförråd i
lägenheten. De lägenheter som har externa förråd är:
P2: 1-1004, 1-1001, 1-1006, 1-1106, 1-1206, 1-1306,
1-1406, 1-1506, 1-1606, 1-1706, 1-1806, 1-1906,
1-2006, 1-2106, 1-2204.
Badrum
I Brf Regissören har en byggmetod valts för att bygga i
väderskyddad miljö. Metoden bygger bland annat på
förtillverkade badrumsmoduler, som byggs i fabrik
och lyfts in i samband med stomresningen. Systemet
uppfyller de högsta kraven vad gäller kvalitet och
fuktsäkring.
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BYGGNADSBESKRIVNING
ALLMÄNT FASTIGHETEN
Grundläggning: Platta på mark.
Bärande stomme: Prefabricerad betong.
Fasadmaterial: Målad betong.
Yttertak: Papp.
Fönster/fönsterdörrar: Trä med utvändig aluminiumbeklädnad.
Balkong: Betongplatta. Fäst med stag. Balkongräcke i
i perforerad plåt och glas.
Uteplats: Betongmarksten.
Uppvärmning: Fjärrvärme. Vattenburet värmesystem med
radiatorer.
Ventilation: Mekanisk till- och frånluft. Frånluft via ventiler
i kök och bad, samt i förekommande fall i klädkammare/
förråd. Tilluftsdon i sovrum och vardagsrum.
Elinstallation: Individuell mätning via undermätare.
Utanpåliggande eluttag vid golvsockel.
TV/Tele/IT: Basabonnemang för TV-kanaler ingår i månadsavgiften s k Must Carry. Fiber indraget i huset. Trådlös uppkoppling inom lägenheten. Bostadsrättsföreningen har kollektivt upphandlat internet 100/100 samt kabel-tv, paket Lagom
från Telia, till en kostnad om 229 kr per månad och lägenhet.

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Hiss: Inga trappsteg till lägenhet i markplan, hiss till övriga.
Entrégolv: Industrispackel.
Trapphusgolv: Klinker.
Trapphusväggar: Målad.
Trappor: Betong.
Post m m: Postboxar, namntavla och anslagstavla i entrén.
Barnvagns- och cykelförråd: Finns i huset, se rubrik cykelrum sida 15.
Sophantering: Hus för källsortering ligger på gård. Färdigställs i samband med nästa etapp.
Tvättstuga: Finns ej. Alla lägenheter är utrustade med tvättmaskin/torktumlare.
Parkering: Garage i huset, se rubrik bilparkering sida 15.
Förråd: Samtliga lägenheter har förråd, de flesta i lägenheten, se rubrik förråd sida 15.

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.
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LÄGENHETSBESKRIVNING
ALLMÄNT LÄGENHETEN
Rumshöjd: Generellt ca 2,50 m. Nedsänkta tak i bad/WC
samt vid inklädnader i tak, se bofaktablad.
Lägenhetsdörr: Säkerhetsdörr.
Golv: Fabrikslackad sidenmatt 3-stavs ekparkett.
Socklar: Vita, fabrikslackerade med synliga infästningar.
Väggar: Lägenhetsskiljande väggar i betong, innerväggar i
lättklinker/gips/betong. Alla väggar är vitmålade.
Innertak: Vita med synliga skarvar. Inklädnad i gips av
ventilation enligt bofaktablad. Synliga ventilationskanaler
i klädkammare/förråd i förekommande fall.
Innerdörrar: Swedoor Easy, vit fabrikslackerad slät med
handtag i metall.
Dörrfoder och lister: Vita fabrikslackerade med synliga
infästningar.
Smygar vid fönster: Vitmålade.
Fönsterbänkar: Natursten.
Garderober: Vita stommar med vita luckor, handtag i metall.
Ej takanslutning.
Klädkammare/förråd: Målade väggar, hylla med klädstång.
Målade väggar med synliga skiv-skarvar
Kök
Snickerier: Köksinredning från Marbodal, Aspekt vit, med
takanslutning och sparksockel. Handtag av metall.
Bänkskiva: Laminatskiva Zeus Antracit från Marbodal.
Diskbänk: Diskbänk Franke Delux.
Vitvaror: Vita vitvaror från Siemens. Kombinerad kyl/frys,
alternativt separat kyl och frys. Mikrovågsugn i överskåp.
Diskmaskin. Volymkåpa, utvikbar bakom lucka.
Kakel: Ovan bänkskiva, vitt kakel 100x300 mm.
Badrum
Golv: Centro Sthlm grå 100x100 mm, golvvärme ej möjlig.
Väggar: Vitt matt kakel 400x200 mm.
Porslin: Vägghängd toalett. Vitt tvättställ med kommod.
Duschplats: INR Basic Ramona, glasad rak. Duschvägg
med draperistång.
Vitvaror: Tvättmaskin och torktumlare från Siemens.
Möbler: Vit kommod Aspen Ikon A60 med spegelskåp.
Övrigt: Spegelskåp och tvättställ Aspen vit. I lägenheter
4 rok finns bänk i vit laminat över tvättmaskin/torktumlare
samt överskåp, Aspen vit.
Separat wc är utrustad med toalettstol, tvättställ i porslin
samt spegel. De lägenheter med extra duschutrymme är
utrustade med draperistång.
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Att köpa 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 vi kommer att
finnas med dig under hela resan.
Professionell hjälp hela vägen
För att du ska få den bästa rådgivningen och för att
dina intressen som köpare ska tas tillvara på allra
bästa sätt, har vi valt att alltid sälja våra bostäder via
registrerade fastighetsmäklare.
Boendekostnadskalkyl
Din fastighetsmäklare kan hjälpa dig om du vill få
en beräkning av dina framtida boendekostnader.
Kontakta fastighetsmäklaren för en personlig boendekostnadskalkyl.
Finansiering
När du har bestämt dig och det är dags att se över
finansieringen, har vi goda bankkontakter. Den bank
som finansierar byggandet åt bostadsrättsföreningen
är alltid väl insatt i bostadsprojektet och kan erbjuda
dig fördelaktiga villkor. Prata gärna med din mäklare
om du vill veta mer.

Visste du förresten att nio av tio som en gång köpt en nyproducerad bostad väljer det igen när det är dags att flytta?
Enligt våra kunder är det för att man får ett modernt och
välplanerat boende, där ingen tidigare bott och där allt är
nytt och fräscht. Dessutom kan du vara med och påverka så att du får just det drömboende du önskar.
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SÅ HÄR GÅR ETT KÖP TILL:
1. Förhandsavtal
När du bestämt dig för en bostad träffar du fastighetsmäklaren 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
När hälften av bostäderna är sålda tar vi byggstartsbeslut och börjar bygga. Självklart håller vi dig löpande
uppdaterad om vad som händer i projektet.
3. Dina inredningsval
Du kan själv påverka material och färger för att
förverkliga just din bostadsdröm. Till din hjälp har du
vår inredare som ger dig tips och råd.
4. Informationsmöte
Alla köpare bjuds in till ett informationsmöte där
vi berättar om besiktningar, praktiskt detaljer och
förberedande information inför tillträdet.
5. Upplåtelseavtal
Cirka 3-6 månader innan tillträdet tecknar du ett upplåtelseavtal och betalar en handpenning på tio procent
av insatsen (minus tidigare betalt förskott).
6. Besiktning
När ditt hem är färdigt är du med vid besiktningen
som utförs av en opartisk besiktningsman.
7. Tillträde
När du visat upp kvitto på slutbetalningen får du dina
nycklar. Vi går noggrant igenom din nya bostad och
fastighetens allmänna utrymmen. 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 mejl.
9. Utvärdering av ditt bostadsköp
Vi vill att du ska trivas i din nya bostad och dialogen med
dig är en viktig del i vårt arbete. Därför hoppas vi att du
har tid att svara på några frågor efter att du flyttat in. Här
du också möjlighet att ge din personliga feedback till oss.

19

Trygghet
och garantier
Att köpa en ny bostad är ett stort och viktigt beslut. Det
är en investering på lång sikt som både ska ge livskvalitet
och god nattsömn. För att du ska känna dig trygg vid såväl köpet – som en lång tid framöver – erbjuder vi dig
trygghetslösningar och garantier som skyddar dig som
köpare. Dessutom kan det vara tryggt att veta att Veidekke
Eiendom ingår i Skandinaviens fjärde största
byggkoncern med lång erfarenhet av bostadsbyggande.
Förskottsgaranti
Detta är en bankgaranti som försäkrar dig om att du
får tillbaka ditt inbetalda förskott om projektet mot
förmodan inte blir av.
Fullgörandeförbindelse
Vårt moderbolag, Veidekke ASA, går i god för att vi på
Veidekke Eiendom fullgör våra byggprojekt (d.v.s. att vi
fullgör totalentreprenaden mot bostadsrättsföreningen).
Entreprenadgaranti
Bostadsrättsföreningen har en femårig entreprenadgaranti, räknad från godkänd slutbesiktning med en efterföljande femårig ansvarsperiod för dolda fel. Dessutom
har alla vitvaror du köpt via oss minst två års garanti.
Garantier för osålda bostadsrätter
Om det skulle finnas några bostäder som är osålda när
du och dina grannar flyttar in, täcker Veidekke Eiendom
månadsavgifterna för de osålda bostadsrätterna. Vi tar
också ansvar för försäljningen av dessa. Osålda bostadsrätter förvärvas av Veidekke Eiendom senast sex månader
efter färdigställande.
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 kostnadskalkylen och förhandsavtalet.
Ditt försäkringsskydd
Bostadsrättsföreningen gör en gemensam upphandling
och står för bostadsrättstillägget för alla föreningens bostäder. Detta gör att du får en billigare hemförsäkring och
föreningen har en säkrare skadehantering vid eventuella
skador i huset. Tänk på att upplysa ditt försäkringsbolag
om detta när du tecknar hemförsäkring för din nya bostad.
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Bostadsrätt
helt rätt
Det är bostadsrättsföreningen, det vill säga du och
dina grannar, som äger fastigheten. Du ansvarar för inre
underhåll i din bostad och får själv bestämma över
mindre reparationer och ombyggnader. Föreningen
svarar för underhållet av alla gemensamma utrymmen
och anläggningar.
Bostadsrättsföreningens styrelse
Bostadsrättsföreningens första styrelse utses under
byggtiden av Veidekke Eiendom. 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 Eiendom 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 Eiendom följer de regler och den branschpraxis som gäller avseende avskrivningar. Läs mer om
detta på www.veidekkeeiendom.se/avskrivningar.
Ansvar för förvaltning
De första två åren sköter ett externt förvaltningsbolag
föreningens ekonomiska förvaltning. Bostadsrättsföreningen tecknar också, på marknadsmässiga villkor,
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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Bo Svanenmärkt
gör en klimatinsats

Det är viktigt för oss att du som kund ska få ett hälsosamt 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 energisnåla och ha låg klimatpåverkan. Därför har vi valt
att miljömärka våra bostäder med Svanen. Få varumärken i världen kan mäta sig med Svanen. Det är en
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världsledande miljömärkning som ställer marknadens
tuffaste miljö- och klimatkrav. Veidekke Eiendom
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.

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

Varför välja
Veidekke

Vi på Veidekke Eiendom 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.

7 SKÄL ATT VÄLJA VEIDEKKE
Du får mer tid över – I en välplanerad, nybyggd bostad behöver du inte lägga tid på att ändra eller renovera - allt är nytt och fräscht. Istället får du mer tid
över till dig själv och din familj.
Du köper till fast pris – Du slipper budgivning och den
osäkerhet som det kan innebära. Här betalar du rätt
pris från början.
Du påverkar utformningen –Vi utvecklarvåra 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 attdu ska känna dig säker vid
köpet erbjuder vi dig lösningar och garantier som
skyddar dig som köpare.
Du köper av en etablerad aktör – Veidekke
Eiendom ingår i Veidekke ASA som är
Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggningsoch 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.
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