
GRINDVAKTEN ÖJERSJÖ

     Drömmen om 
familjeliv 

i naturskönt läge
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Öjersjö är ett område att växa och känna sig hemma i. 
Här bor du med naturen som en del av din vardag och 
med stadslivet på behändigt avstånd. Närheten till 
allt förenklar vardagslogistiken betydligt och lämnar 
utrymme för både ett bekvämt familjeliv och en aktiv 
livsstil. 

Du har nära till skog och kuperade omgivningar med 
vandringsleder, motionsspår, sjöar och flera idrotts
föreningar. Du har möjlighet att fiska, hyra kajak, köra 
mountainbike, åka skridskor och spela golf eller fotboll. 
I samhället finns flera skolor, förskolor, BVC, distrikt
sköterska, servicebutik och blomsteraffär.

Grindvakten Öjersjö ligger i bostadsområdet Hossaberget. 
Här byggs 240 nya bostäder. I närområdet finns allt du 
behöver och om du skulle behöva ännu mer, har du nära 
till både riksvägar och centrum i Göteborg, Mölnlycke 
och Partille. Till Landvetter flygplats tar du dig på drygt 
10 minuter. Dessutom är kommunikationerna väl utveck
lade med busshållplatser på bekvämt avstånd.

       En enkel       
vardag med 
       nära till allt
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Förrådsbyggnadens 
sedumtak är vackert 
för ögat och bra för 
miljön.

Här bor du i sköna gröna omgivningar.

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

Veidekke Bostads flerbostadshus  
Brf Öjersjö Glänta.
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Hitta nya kompisar eller bjud 
hit dina gamla. I Öjersjö finns 
det gott om plats för lek, bus 
och fritidsaktiviteter.

Grindvakten Öjersjö är ett naturskönt bostadsområde med 
småstadskaraktär. Här får barnen en trygg uppväxtmiljö 
med gott om lekkamrater och nära till skolan. 

Husen är i olika storlekar och bjuder in en blandning av 
åldrar, familjestorlekar och bakgrunder. Här kan familjer bo 
kvar i livets olika skeden. Husområdet binder ihop kring
liggande ytor och skapar en plats som lockar till socialt 
 umgänge och gott grannskap.

Gatorna och de mindre vägarna i området gör det lätt att 
röra sig till fots. Vägarna är säkra och utformade på ett sätt 
som gör det enkelt för barnen att gå mellan skolan och 
hemmet eller springa över för att plinga på hos kompisen.

Naturen finns utanför dörren och bjuder in till lek och 
upptäcktsfärder för såväl vuxna som barn. Det är lätt att 
följa årstidernas växlingar och ge sig ut på utflykter när tid 
finnes. De lummiga omgivningarna är inte bara vackra för 
ögat utan inger också ett lugn.

       En trygg bostad 
med naturen 
       som granne
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Öjersjö är ett område nära naturen. Här finns fina grön
områden och badsjöar, där jag brukade åka skridskor som 
liten. Området har utvecklats mycket de senaste åren. 
Förr bestod det mest av skog och sommarstugor men  
nu ser vi fullt utvecklade bostadsområden.

Det är lätt att ta sig in till Göteborgs centrum med direkt
buss. Öjersjö har också nära till Partille centrum och det 
ligger centralt mellan två huvudvägar. På gångavstånd 
 ligger Öjersjös lokala centrum, flera skolor, idrottsområ
den och badplats.

Grindvakten Öjersjö är ett område med småstadskaraktär. 
Du parkerar mellan husen och går in i din bostad med 
entrén direkt från gatan. Flera av husen vetter mot natur
mark vilket ger en privat baksida.

Färgerna sticker ut i bostadsområdet. Vi har jobbat för en 
individuell färgsättning och det färgstarka är signifikant för 
det här området. Vi har också använt oss av naturmaterial 
så som sten och trä, och förråden har gröna sedumtak.

Husen är kompakta men flexibla. Bostäderna har ett all
rum samt tre sovrum på övervåningen. Du kan också välja 
att dela av allrummet på övre plan så att du får ytterligare 
ett sovrum. På så sätt kan huset anpassas både för den 
stora och lilla familjen. Boendet är lättskött, fräscht och 
här behöver du inte fundera på underhåll. Jag tror att 
 nybildade familjer kommer att trivas här.

Birgitta Öberg
Arkitekt NovArk AB

Arkitekt Birgitta Öberg har ritat 
husen i Grindvakten Öjersjö.

Bilden är en illustration. Avvikelser i slutligt utförande kan förekomma.

Bilden är en illustration. Avvikelser i slutligt utförande kan förekomma.

       Smart, färggrant 
och nära till allt
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Här kan du välja mellan att bo i radhus eller i en av de 
två friliggande villorna. Husen har alla samma plan
lösning med två våningar. På första plan hittar du öppna 
och sociala ytor med ett rymligt kök och vardagsrum. 
Här möts du av stora fönster med mycket ljusinsläpp. 
På nedre plan finns även tvättstuga, bra förvaring i förråd 
under trappan och badrum med dusch.

Vardagsrummet har en dörr ut till träaltanen med tillhö
rande trädgård och förråd. Varje boende är berikat med 
en egen tomt, där du får plats med hammock eller träd
gårdsmöbler. Gräsytan är privat och de friliggande husen 
har skogen som närmsta granne. I flera trädgårdar kan 
du också njuta av solläget.

Alla hus har förråd för gräsklippare, trädgårdsredskap 
och cyklar. Parkering finns i nära anslutning till radhusen. 
Villa Myren har egen parkering vid huset.

På övre plan finns ett stort allrum, ytterligare ett badrum 
och tre sovrum. Du kan välja att dela av allrummet och få 
ännu ett sovrum. Husen är perfekta för familjer som vill 
leva tillsammans, men ändå kunna stänga om sig.

       Villa Myren & 
Radhus Enebacken 
       118 kvm

K/F Kyl / Frys

Induktionshäll 
och ugn

DM Diskmaskin G

L

ST

Elmätarskåp

VLGarderob

Värmepump

Vindslucka

Linneskåp

Städskåp

ELCVP

Torktumlare El/mediaskåp

TM

TT EMC

Tvättmaskin

Skala 1:100

Rumshöjd ca 2,50m i entrevåning och 2,40m i 
övre våning.
Rumshöjd i WC/D ca 2,25m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m, i vardagsrum 
mot uteplats ca 0,6m.

Upprättad 2018-10-17

Öppningsbart 
fönster

Vattenutkastare

GolvvärmeGV

Tvättho

BOFAKTABLAD

BRF GRINDVAKTEN ÖJERSJÖ

RADHUS ENEBACKEN GAVEL, 118m2

HUS NR 53, 59, 67 OCH 75

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära
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Spegelvänd entrédörr 
hus 67 och 75

K/F Kyl / Frys

Induktionshäll 
och ugn

DM Diskmaskin G

L

ST

Elmätarskåp

VLGarderob

Värmepump

Vindslucka

Linneskåp

Städskåp

ELCVP

Torktumlare El/mediaskåp

TM

TT EMC

Tvättmaskin

Skala 1:100

Rumshöjd ca 2,50m i entrevåning och 2,40m i 
övre våning.
Rumshöjd i WC/D ca 2,25m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m, i vardagsrum 
mot uteplats ca 0,6m.

Upprättad 2018-10-17

Öppningsbart 
fönster

Vattenutkastare

GolvvärmeGV

Tvättho

BOFAKTABLAD

BRF GRINDVAKTEN ÖJERSJÖ

TILLVAL

ENEBACKEN OCH MYREN, 118m2

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära
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PLANRITNING FÖR RADHUS ENEBACKEN

KOSTNADSFRITT VAL SOVRUM 4

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



12 13

För den som vill bo större, finns Villa Laven och Parhus 
Tallen. Här kan du välja mellan att bo i parhus eller fri
liggande villa. Husen har liknande planlösning som rad
husen på 118 kvm men erbjuder rymligare rum. Både 
vardagsrummet och det stora sovrummet är större till 
storleken. Alla hus har också en  asfalterad uppfart, med 
plats för två bilar.

Precis som i radhusen, har första plan ett luftigt kök och 
vardagsrum med stora fönster som vetter mot träaltanen 
och trädgården. I anslutning till hallen finns tvättstuga 
och badrum. Förvaringen är smart belägen under trappan. 
På övre plan finner du ett stort allrum, ett badrum och 
tre sovrum. Även här har du möjlighet att dela av allrum
met till förmån för ytterligare ett sovrum – perfekt om ni 
har övernattande gäster eller om barnen blir fler.

       Villa Laven &        
Parhus Tallen 
       127 kvm

K/F Kyl / Frys

Induktionshäll 
och ugn

DM Diskmaskin G

L

ST

Elmätarskåp

VLGarderob

Värmepump

Vindslucka

Linneskåp

Städskåp

ELCVP

Torktumlare El/mediaskåp

TM

TT EMC

Tvättmaskin

Skala 1:100

Rumshöjd ca 2,50m i entrevåning och 2,40m i 
övre våning.
Rumshöjd i WC/D ca 2,25m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m, i vardagsrum 
mot uteplats ca 0,6m.

Upprättad 2018-10-17

Öppningsbart 
fönster

Vattenutkastare

GolvvärmeGV

Tvättho

BOFAKTABLAD

BRF GRINDVAKTEN ÖJERSJÖ

VILLA LAVEN, 127m2

HUS NR 14, 16, 18, 20, 22, 24,  

26 OCH 56

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära
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hus 20, 22 OCH 24

PLANRITNING FÖR VILLA LAVEN

K/F Kyl / Frys

Induktionshäll 
och ugn

DM Diskmaskin G

L

ST

Elmätarskåp

VLGarderob

Värmepump

Vindslucka

Linneskåp

Städskåp

ELCVP

Torktumlare El/mediaskåp

TM

TT EMC

Tvättmaskin

Skala 1:100

Rumshöjd ca 2,50m i entrevåning och 2,40m i 
övre våning.
Rumshöjd i WC/D ca 2,25m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m, i vardagsrum 
mot uteplats ca 0,6m.

Upprättad 2018-10-17

Öppningsbart 
fönster

Vattenutkastare

GolvvärmeGV

Tvättho

BOFAKTABLAD

BRF GRINDVAKTEN ÖJERSJÖ

TILLVAL

TALLEN OCH LAVEN, 127m2

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära
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Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.
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För den större familjen, finns Grindhusen. Den fristå
ende villan är fyrkantig med pyramidtak. På första plan 
finner du sociala ytor med kök och ett stort vardags
rum. Det finns gott om plats för matsalsbord, soffa, 
 fåtöljer och tvhörna.

Dörren leder ut till en stor träaltan och trädgård på bak
sidan. Liksom de andra husen, finns även badrum och 
tvättstuga på nedre plan. Grindhusen har också en 
 separat groventré till tvättstugan, vilket minskar springet 
i hallen och förenklar familjelivet.

Grindhusen har en smart planlösning med trappan be
lägen i mitten av rummet. Den leder upp till allrummet 
med tre kringliggande sovrum och ett badrum. Grind
husen erbjuder bra förvaring med både klädkammare 
och skjutdörrsgarderob på övervåningen. Husen är 
 perfekta för familjen som vill kunna växa.

       Grindhusen       
131 kvm

U/M Högskåp med
ugn och micro

SKJ Skjutdörrar
Hylla med 
klädstång

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära

K/F Kyl / Frys

DM Diskmaskin G

L

ST

Elmätarskåp

VLGarderob

Värmepump

Vindslucka

Linneskåp

Städskåp

ELCVP

Torktumlare El/mediaskåp

TM

TT EMC

Tvättmaskin

Skala 1:100

Rumshöjd ca 2,50m i entrevåning och 2,40m i 
övre våning.
Rumshöjd i WC/D och Tvätt ca 2,25m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m, i vardagsrum 
mot uteplats ca 0,6m.

Upprättad 2018-10-17

Öppningsbart 
fönster

Vattenutkastare

GolvvärmeGV

Induktionshäll

BOFAKTABLAD

BRF GRINDVAKTEN ÖJERSJÖ

GRINDHUS, 131m2

HUS NR 12
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Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära
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Skala 1:100

Rumshöjd ca 2,50m i entrevåning och 2,40m i 
övre våning.
Rumshöjd i WC/D och Tvätt ca 2,25m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m, i vardagsrum 
mot uteplats ca 0,6m.

Upprättad 2018-10-17

Öppningsbart 
fönster

Vattenutkastare

GolvvärmeGV

Induktionshäll

BOFAKTABLAD

BRF GRINDVAKTEN ÖJERSJÖ

TILLVAL

GRINDHUSEN
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TILLVAL STUDIO

KOSTNADSFRITT VAL SOVRUM 4

U/M Högskåp med
ugn och micro

SKJ Skjutdörrar
Hylla med 
klädstång

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära

K/F Kyl / Frys

DM Diskmaskin G

L

ST
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VLGarderob

Värmepump

Vindslucka

Linneskåp

Städskåp

ELCVP
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Tvättmaskin

Skala 1:100

Rumshöjd ca 2,50m i entrevåning och 2,40m i 
övre våning.
Rumshöjd i WC/D och Tvätt ca 2,25m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m, i vardagsrum 
mot uteplats ca 0,6m.

Upprättad 2018-10-17

Öppningsbart 
fönster

Vattenutkastare

GolvvärmeGV

Induktionshäll

BOFAKTABLAD

BRF GRINDVAKTEN ÖJERSJÖ

GRINDHUS, 131m2

HUS NR 62
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PLANRITNING FÖR GRINDHUSEN

Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.
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Bilden är en illustration. Avvikelser i slutligt utförande kan förekomma.
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SNABBFAKTA OM GRINDVAKTEN ÖJERSJÖ 
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Byggherre: Veidekke Eiendom AB
Arkitekt: Novark, Birgitta Öberg
Totalentreprenör: Veidekke Eiendom AB
Antal småhus: 34 st
Beräknad inflyttning: Vår 2021
Mäklare: Svensk Fastighetsförmedling i Partille
Mer information: grindvaktenojersjo.se

Området 
Bostadsrättsföreningen Grindvakten Öjersjö ligger i det 
nya bostadsområdet Hossaberget som vid färdig ut
byggnad kommer att bestå av totalt cirka 240 bostäder. 
Utbyggnadstiden är beräknad till ca 4 år. Grindvakten 
Öjersjö ligger centralt i området och har nära till natu
ren, strövområden och Kåsjön. I närområdet finns även 
förskolor, skola och idrottsanläggningar. Brf Grindvakten 
består av 17 friliggande villor, 15 radhus och 2 parhus i 
olika storlekar som alla upplåtes med bostadsrätt.

Parkering
Samtliga villor och parhus har egen uppfart med plats 
för två bilar. Radhusen har plats för två bilar på gemen
sam parkeringsplats. Gästparkering till bostadsrättsför
eningen finns på de gemensamma parkeringsplatserna 
och i området.

Förråd
Till bostaden hör ett utvändigt kallförråd som ligger i di
rekt anslutning till huset. Det finns möjlighet att välja till 
isolering för förrådet.

Altan
Samtliga hus har altaner av trä. Hus 50, 52, 54 och 56 
har altaner som vilar på pelare.

Avfallssortering
Villornas och parhusens avfallssortering sker i separata 
kärl för mat och restavfall på egen uppfart. Radhusens 
avfallssortering sker i kärl på de gemensamma par
keringarna. Övrig källsortering sker vid närmaste åter
vinningscentral.  

Brevlådor
Brevlådor finns samlade längs gatan.

Värme och ventilation
Husen värms upp med en frånluftsvärmepump. Värmen 
distribueras som vattenburen golvvärme på entréplan 
och i radiatorer på övervåningen. Frånluftsventilation 
med värmeåtervinning. Det finns möjlighet att välja till 
elektrisk golvvärme i badrummet på övervåningen.

Elinstallation
Elcentral med automatsäkring och jordfelsbrytare.

TV/Tele/Data
Öppen fiber kommer att installeras i samtliga hus. 
 Hushållen tecknar avtal med valfri tjänsteleverantör.

Driftskostnader
Kostnaden för sophämtning ingår i månadsavgiften. 
Kostnaden för kall och varmvatten, bredband, el 
och uppvärmning ingår ej i månadsavgiften. Så snart 
du flyttar in har du möjlighet att själv påverka dina 
 driftkostnader.

Drift och skötsel
Föreningen ansvarar för drift och skötsel av husens ex
teriör såsom ommålning, takläggning och mark utanför 
upplåten tomtmark, avfallskärl, planteringar, gemen
samma parkeringar, gångytor m m. Kostnaden är inklu
derad i månadsavgiften. Du ansvarar själv för interiört 
underhåll och den mark som är upplåten till  
din bostadsrätt. 

BOSTADSFAKTA
GRINDVAKTEN ÖJERSJÖ

Bilden är en illustration. Avvikelser i slutligt utförande kan förekomma.
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BYGGNADS
BESKRIVNING

HUS
BESKRIVNING

Reservationer
Samtliga exteriöra och interiöra bilder är illustrationer eller inspirations 
bilder från andra projekt och kan innehålla tillval. Detta innebär att 
 avvikelser kan förekomma mellan bilderna och färdig bostad. I bygg
nads, hus 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.

Kök
Snickerier: Vita, släta luckor. Vit takanslutning.
Bänkskiva: Bänkskiva av laminat och diskbänk i rostfritt.
Vitvaror: Energieffektiva vitvaror i vitt från Siemens.  
Två stycken kombinerade kyl/frys, induk tionshäll, 
 inbyggnadsugn och inbyggd mikrovågs ugn samt inte
grerad diskmaskin.
Spisfläkt: Rostfri, utdragbar
Stänkskydd: Kakel

Badrum/dusch
Golv: Grå klinker
Vägg: Vitt kakel
Porslin: Golvstående WCstol. Kommod med handfat 
och spegel på entréplan och spegelskåp på ovanvåning.
Dusch: Duschväggar i klarglas. Det finns möjlighet att 
välja till badkar på ovanvåning.

Tvätt
Bänkskiva: Bänkskiva i laminat ovan tvättmaskin och 
torktumlare, rostfri ho.
Vitvaror: Energieffektiv tvättmaskin och torktumlare, 
Siemens, vita.
Snickerier: Möjlighet att välja väggskåp ovan bänkskiva.

ALLMÄNT OM HUSEN

Grundläggning: Isolerad betongplatta på mark. De 
två villorna på 118 kvm kommer delvis vila på pelare.
Bärande stomme: Trä
Fasad/yttervägg: Träväggar med liggande panel
Innerväggar, ej bärande: Gipsskiva, regelverk
Yttertak: Villa Laven, hus nr 5, 7 och 9: Sadeltak av 
betongpannor.
Villa Laven, hus nr 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 48, 50, 
56. Pulpettak av betongpannor.
Parhus: Sadeltak av betongpannor.
Radhus: Sadeltak av betongpannor.
Grindhus: Pyramidtak av bandfalsad plåt
Förråd: Sedumtak.
Fönster/fönsterdörr: Aluminium och trä, öppnings
bara pivothängda fönster, kulör vit.
Ytterdörr: Trä med fönster i klarglas, kulör vit. För
rådsdörr i trä, kulör vit.
Mark: Trappa till entré i grå granit och smågatsten.
Parkeringsyta asfalteras. Trädgård planeras med träal
tan, gräs och/eller naturmark. Se separat markritning.
Övrigt: Utvändiga belysningsarmaturer i anslutning
till entré och uteplats. Eluttag vid parkeringar samt
altan. Vattenutkastare på långsidan mot parkering
arna på villorna och parhusen. Vattenutkastare på
baksidan på radhusen.

ALLMÄNT INTERIÖRT:

Golv: 3stavs ekparkett
Socklar: Vita fabrikslackerade
Väggar: Ljusgråa, släta, målade
Innertak: Vitt gipsplank, vitmålat
Innerdörrar: Vita, släta, fabrikslackerade
Dörrfoder: Vita, fabrikslackerade
Fönsterbänkar: Kalksten
Garderober: Vita, släta luckor

Bilden är en illustration. Avvikelser i slutligt utförande kan förekomma.



22 23

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 dess
utom 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 
Eiendom 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 boendekostnads
kalkyl.

Finansiering
När du har bestämt dig och det är dags att se över finan
sieringen, har vi goda bankkontakter. Den bank som 
finansierar byggandet åt bostadsrättsföreningen är alltid 
väl insatt i bostadsprojektet och kan erbjuda dig fördel
aktiga villkor. Prata gärna med din mäklare om du vill 
veta mer.

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.

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 bo
stadsrättsföreningen på 100 000 kr. Om du ska
låna pengar, behöver du ett lånelöfte från en bank.

2. Byggstart
När hälften av bostäderna är sålda tar vi bygg
startsbeslut 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. Upplåtelseavtal
Ditt upplåtelseavtal tecknas inom en tvåveckors
period (vilken anges i ditt förhandsavtal) från och
med augusti 2020. I samband med tecknandet
betalar du en handpenning på tio procent av in
satsen, minus tidigare betalt förskott.

5. Informationsmöte
Alla köpare bjuds in till ett informationsmöte där
vi berättar om besiktningar, praktiska detaljer
och förberedande information inför tillträdet.

6. Funktionsgenomgång
När ditt hem är färdigt bjuder vi in dig till en
funktionsgenomgång där du, tillsammans med
en besiktningsman och vår serviceorganisation,
går igenom besiktningsprotokollet samt alla
funktioner i din nya bostad.

7. Tillträde 
När du visat upp kvitto på slutbetalningen får du
dina nycklar. Alla dokument om bostaden och
bostadsrättsföreningen får du samlat i en bopärm.

8. Trygg efter inflyttningen
När du flyttat in kan du känna dig trygg med att
vi tar hand om dig oavsett vilken fundering du
har om din bostad. Vår serviceorganisation nås
enkelt på telefon eller mail.

9. Utvärdering av ditt bostadsköp
Vi vill att du ska trivas i din nya bostad och dia
logen 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.

SÅ GÅR ETT KÖP TILL:
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TRYGGHET
OCH GARANTI

För att du ska känna dig trygg vid såväl köpet som en lång tid 
framöver ingår flera garantier, trygghetslösningar och försäk
ringar 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 till
baka 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 förhandsavtalet om 
bostaden inte upplåts med bostadsrätt senast vid tillträde, 
eller om de insatser och avgifter som skall betalas för bo
stadsrätten är väsentligt högre än vad som angivits i kostnads
kalkylen och förhandsavtalet.

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 fem
årig 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 månads
avgifterna för de osålda bostadsrätterna. Vi tar också ansvar 
för försäljningen av dessa. Osålda bostadsrätter förvärvas av  
Veidekke Eiendom senast sex månader efter färdigställande.

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.

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 kostnads 
kalkylen 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.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.
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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 boendemiljöer. 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 utvecklar våra bostads 
projekt i nära dialog med dig. Hos oss har du möjlig het 
att till viss del vara med och påverka ditt dröm boende 
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 funk
tionell 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 Eiendom 
ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde 
största bygg, anläggnings och bostads-
utvecklingsbolag 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.



     Tillsammans 
förverkligar vi 

bostadsdrömmar

V
ersion: 2020-01-10

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar  •  veidekkeeiendom.se

GRINDVAKTEN ÖJERSJÖ
Info: grindvaktenojersjo.se
Mäklare: Svensk Fastighetsförmedling, 
Caroline Svanberg, 070822 49 03 
eller mejl: caroline.svanberg@svenskfast.se
Camilla Englawik, 073744 02 80 
eller mejl: camilla.partille@svenskfast.se

Veidekke kundcenter: kundcenter.vast@veidekke.se  03150 56 10




