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Välkommen till
ett geografiskt
drömläge
Hemma. Ett skönt ord som ger förnimmelsen av trygghet,
värme och ett lugn och ro. Det har något mjukt över sig,
en positiv längtan. När du kommer hem hit till Flatås tror
vi oss kunna utlova en bra grund för just ditt ”hemma”.
Här bor du med ena foten i stan medan den andra kan
ströva runt i grönska och natur. Kommunikationer till
och från både stan och Frölunda går med täta turer. Du
promenerar sedan tryggt hem från hållplatsen genom den
fint belysta Flatåsparken där det myllrar så där lagom för att
du ska känna att du alltid har härliga grannar omkring dig.
Flatås är för många göteborgare en dold pärla som har
passerat lite obemärkt trots sitt stadsnära läge. Men för
de som redan bor här är området guld värt. Här har du
Änggårdsbergens stora naturområde alldeles i närheten.
Du har dessutom en egen kvarterspark, Flatåsparken,
som fungerar som naturlig mötesplats för både stora
och små. Här finns lekplats, actionpark och fotbollsplan.
Här kan du också slå dig ner på sköna bänkplatser och
stora gräsytor som bjuder in till vilsamma picknickstunder.
Ruddalens stora motionscenter med motionsspår, ishall,
utegym och fotbollsplaner är heller inte långt bort.
Slottsskogsvallen med ishall, friidrottsanläggning och
gym är ännu närmare. Och får du nog av naturen cyklar
du tolv minuter genom Slottsskogens grönska in till
Linnéstans alla mysiga caféer, butiker och krogar. Åtta
minuter åt andra hållet tar dig till Frölunda Torg där allt
finns under samma tak. Dagar då trampor och frisk luft
inte lockar väljer du istället någon av de tre spårvagns
linjerna i vardera riktning.
Så, här i Flatås i höjd med Änggårdsbergen, rakt söder ut
från Linnéstan ska det tio våningar höga huset Änggårds
blicken byggas. Och som du förstår är det inte en slump
mässig placering. Vi hävdar att det är ett geografiskt dröm
läge för den som vill ha både och, som vill leva livet med lite
av varje, eller helt enkelt för den som vill slippa välja mellan
stad och natur.
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Det är lätt att gå vilse i utläggningar om hur enkelt det är
att ta sig till olika platser i Göteborg från Flatås. Och visst är
det viktiga parametrar då du ska utvärdera möjliga områden
att bo i, men ännu viktigare är ju hur området i sig kan
erbjuda ett gott liv! Det är hemifrån du startar dagen och
det är också där du avslutar den i lugn och ro. Kvällar, nätter
och oftast hela helgerna utgör den större delen av din tid
och då är hemmet din bas. I Flatås handlar du bra mat i två
olika närliggande mataffärer och för dagar då du föredrar
att någon annan lagar din mat har du mysbyxeavstånd till
kvarterets pizzeria.
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Området består i mångt och mycket av bostäder och här
bor en blandning av generationer vilket ger ett trivsamt
och tryggt lugn. Den skyddande bebyggelsen runt omkring,
den uppvuxna grönskan och det enligt Svanen konstruerade
huset gör också att du sover gott i skön tystnad - trots att
du bor så nära stan. Den träningsintresserade slösar ingen
tid på transport till och från hälsan då det finns flera gym
nära, och Änggårdsbergens löp- och cykelstigar startar bara
800 meter från dörren. Och som sagt, du bor granne med
den fina Flatåsparken som lockar med både picknickvänliga och lekfulla ytor.
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Men det viktigaste av allt är att du trivs och vill vara hemma
i din nya lägenhet. Med vårt genomtänkta – och kostnads
fria – stilkoncept har du alla möjligheter att skapa ditt hem
så där som du vill ha det. Här har ingen annan bott innan,
hemmets historia börjar med dig, med din stil och din
smak. Och ofta är det ju så att när man själv får bestämma
då blir det bara bäst, eller hur?

Nya Frölunda Torg
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Badplats
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En effektiv
höjdare med
gröna kvaliteter
Namnet Änggårdsblicken uppkom förstås av en anled
ning. För de som är snabba nog att knipa en av lägen
heterna på något av de högre våningsplanen kan verkligen
blicka ut mot det härligt böljande Änggårdsbergen som
med sina 300 hektar naturmark är ett av de största reser
vaten inom Göteborg. Området blir förutom en vackert
grönskande vy även en stadslunga och en sund lockelse
till utomhusvistelse.

Bilden är en illustration. Avvikelser och egna val kan förekomma.

Tio våningar innebär nästan 30 meter upp i luften och
beroende på i vilket väderstreck din balkong vetter erbjuds
du olika utsikter. Huset innehåller 6 olika lägenhetstyper
med 1-4 rum och kök som har effektivitet som gemensam
nämnare. Planlösningarna är planerade i detalj för att
skapa riktigt bra funktion och trivsamhet. I badrummet
sköter du smidigt din tvätt när du vill med egen kombi
maskin, alternativt tvättmaskin och torktumlare. Nästan
alla lägenheter har rymliga balkonger och bor du på mark
plan njuter du av en rymlig uteplats omgärdad av en
planterad häck.
Här bygger vi helt enligt Svanenmärkning vilket innebär
att du kan kalla dig miljövänlig bara genom att bo. Svanen
ställer stora krav på byggprocessen i allt från materialval
och energiförbrukning under produktionstiden, till inom
husmiljön i den färdiga bostaden. Du får en sund,
välventilerad och tyst inomhusmiljö med välisolerade
fönster samt energisnåla vitvaror och installationer.
Grönt var ordet.
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Enkelhet
med finess
ARKITEKTENS EGEN BERÄTTELSE
”Ett sammanfattande uttryck om Änggårdsblicken?
Välkomnande hem med smarta, effektiva lösningar och
vackra vyer. Den röda tråden är enkelhet och effektivitet;
vi har med enkla medel hittat kvaliteter som gör upp
levelsen av att bo här trivsam. Ett exempel är entrén vid
husets nordvästra hörn som genom målade väggspaljéer
och utsmyckning på väggen ger ett varmt och tryggt
välkomnande.
Vi har tagit fasta på hela områdets färgskala och befintliga
atmosfär och utifrån det skapat en arkitektur som både
kompletterar och håller samman intrycket. Huset delas
visuellt upp i två olika volymer; en mörkgrön stabil bas och
en ljusare grön och lättare volym som omfamnar. Balkonger
och uteplatser har genomgående en likadan snedställd
form vilket skapar en fin helhet. Det tillsammans med
en noga planerad fönstersättning gör att skuggor och ljus
samspelar fint mot fasaden och ger ett lättare intryck.
Lägenheterna i markplan har dessutom fått riktigt
generösa uteplatsytor.
Jag är personligen väldigt entusiastisk över Veidekkes
stilkoncept och möjlighet till egna val! Det är tydligt visu
aliserat och ger de boende en fantastisk chans att vara
delaktiga i ett tidigt skede; det blir verkligen min bostad.
Dessutom ligger det rätt i tiden med tanke på att vi idag
konsumerar mer aktivt och mer i detalj vill vara delaktiga
i utformningen.”

Arkitekt Pernilla
Knutson på Här!
Malmö har ritat
det tio våningar
höga huset i
Flatås.
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Foto: Daniel Lindskog
Bilderna är illustrationer. Avvikelser
och egna val kan förekomma.
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Allt ljus på
effektiviteten
I Änggårdsblicken hittar du 6 olika lägenhetstyper i stor
lekarna 1-4 rum och kök. Planlösningarna är mycket väl
planerade och effektiviteten påverkas också av hur lägen
heterna är placerade i huset. Här har vi vänt och vridit för
att rationalisera allt sådant som inte syns eller påverkar ditt
boende. Det här skapar mer kvalitativ boyta och trollar bort
de där oanvändbara ytorna. Med dagsljus från två håll eller
fönster hela vägen ner till golvet skapar vi dessutom ljusa
lägenheter med mycket naturligt ljus. Så även om du har
färre kvadratmeter i din lägenhet får du riktigt bra kvaliteter
och bra boyta. Balkonger och uteplatser har en snedställd
form vilket ger mer plats för uteliv. Bor du dessutom på
någon av de översta våningarna har du en utsikt du gärna
njuter lite mer av. Parkeringsplatser finns både utomhus
eller i garage under grannhuset, och cykeln ställer du
tryggt i låst förvaring i källaren eller ute på gården.
I Änggårdsblicken väljer du enkelt och kostnadsfritt ett av
våra tre stilkoncept så att alla ytor och material i ditt hem
hänger samman. Korall, Kristall eller Grafit – vilken inred
ningsstil passar dig bäst? Huset byggs dessutom enligt
Svanenmärkning vilket bland annat säkrar låg energianvändning och en god inomhusmiljö. Lägenheterna håller
en hög standard med hållbara material och erbjuder stor
flexibilitet med möjlighet till egna val och smarta detaljer.
I det här projektet har vi satsat på att skapa ytor där du
som kund kan utöka din förvaring till en extra kostnad.
Garderoberna som du väljer kan inredas efter dina behov
och önskemål. Vad som gäller för respektive lägenhet om
Egna val hittar du på änggårdsblicken.se.
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Bilderna är ej projektspecifika. Avvikelser
och egna val kan förekomma.
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Vilken inredningsstil
passar dig bäst?
Ingen bostadsköpare är den andra lik. För någon är det allra
viktigaste att bo på rätt adress med rätt inredning, medan
någon annan är upptagen av helt andra frågor där bostadens
främsta uppgift är att få familjelivet att fungera. Nu har vi
tagit ett steg i att bygga bostäder med mer personlighet
som förenklar i din vardag.
Våra inredningsarkitekter har gjort omvärldsbevakningar
och bevakat trender för att ta fram tre olika stilkoncept som
ger en sammanhållen stil i bostadens alla rum och som är
aktuella både på kort och lång sikt. Du väljer kostnadsfritt
den stil som passar dig bäst. Idén är att erbjuda tre olika
stilar som är genomdesignade och som alla ska kunna
känna sig hemma i.
KORALL
Formspråket inom Korall är mjukt, med rundade former.
Vi använder tre sotade pastellkulörer inom stilens grund
utförande: blågrå, rosa och en svagt grå – kulörer som
gifter sig väl med det ljusa trägolvet. Andra kännetecken
för Korall är färgstarka ytskikt på köksluckor och kommoder
som sänder både lekfulla och artistiska signaler.

Korall

Kristall

KRISTALL
Kristall är inspirerad av den klassiska skandinaviska stilen
som länge dominerat inredningsvärlden och gjort Skandi
navien känt över hela världen. Ljusa trägolv och ett tydligt
rakt formspråk tar vara på det naturliga ljuset och håller
ihop stilen genom alla rum. Kulörer som används är vitt
och olika toner av grått. Grafiska och svartvita mönster
finns inom stilen och rostfria detaljer trivs extra bra.
GRAFIT
Inspirationen till Grafit kommer från ombonade lounge
miljöer i Europa och övriga världen. Jordnära dova kulörer
och klassiska former sätter känslan i Grafit. Ramluckor i
köket och badrummet och arbetade profiler på innerdörrar
och garderober är ett tydligt kännetecken som för tankarna
till traditionellt hantverk. Inom basfärgskalan använder vi
tre kulörer: mellangrå, mörkgrå och en bruten vit.
Bilderna till höger visar hur de olika stilarna ser ut i ett
exempelkök (ej projektspecifikt). I vårt separata IDmagasin
kan du lära känna alla våra stilar och vilka val du kan göra.
Saknar du IDmagasinet? Kontakta Veidekke Eiendom,
projektets mäklare eller läs mer på änggårdsblicken.se.
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Grafit
Bilderna är illustrationer och ej projektspecifika.
Avvikelser och egna val kan förekomma.
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Bilden är en illustration. Avvikelser och egna val kan förekomma.
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Bilderna är illustrationer och ej projektspecifika. Avvikelser och egna val kan förekomma.
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LÄGENHETS
BESKRIVNING
Här ser du vad som ingår i lägenheterna. Först kommer
fakta som är gemensam för alla våra lägenheter, efter
det följer information om vad som ingår i varje stil.

ALLMÄNT RUMMEN
Rumshöjd: Generellt ca 2,50 m, med lokala avvikelser
i badrum.
Lägenhetsdörr: Säkerhetsdörr.
Innertak: Vita med synliga elementsskarvar.
Smygar vid fönster: Samma kulör som den vägg
fönstret sitter i.
Dörrfoder och listverk: Vita, 0500-N, och släta med
synliga infästningar.
Garderober: 1 stång, 1 hyllplan. Placering enligt bofakta.
Klädkammare: Hylla, klädstång samt spotskena i tak.
Förråd i lägenhet: Hylla, klädstång.
KÖK
Kökssnickerier: Se resp inredningsstil.
Diskbänk: 1–2 rok, laminerad bänkskiva med
underlimmad ho. 3 rok, laminerad bänkskiva med
heltäckande ho utan avställningsyta. 4 rok, bänkskiva
i stenkomposit med planfräst ho.
Vitvaror: Kombinerad kyl/frys i rostfritt, svart inbyggnadsugn, induktionshäll, svart mikrovågsugn och
integrerad diskmaskin. Placering enligt bofakta.
Spisfläkt: Kolfilterfläkt med utdragsbar front.
Stänkskydd: Uppvik 20 cm, utförande enligt bänkskiva.
BADRUM
Badrumsporslin: Vit golvstående WC, dubbelspolning.
Vitt porslin i kommod.
Duschplats: 1-3 rok, vikbar duschvägg. 4 rok, dubbla
duschväggar.
TVÄTT
(placerad i badrum)
Vitvaror/tvätt: 1-3 rok, vit kombinerad tvättmaskin/
torktumlare. 4 rok, vit tvättmaskin och torktumlare.
Bänkskiva: Laminat, vit.
Överskåp: För kombimaskin, hängtork. För separat tvätt
maskin och torktumlare, överskåp med slät lucka (samma
kulör som kommod), vit stomme samt en hängtork.
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KORALL

KRISTALL

GRAFIT

ALLMÄNT RUMMEN

ALLMÄNT RUMMEN

ALLMÄNT RUMMEN

Golv: Parkettgolv 3-stav. Ljus ask. 
Väggar: Baskulörer 1000-N, 1005-B80G, 1015-Y80R.
Placering enligt bofakta.
Innerdörrar: Slät, vit 0500-N. Kromat trycke.
Fönsterbänkar: Matt Carraramarmor.
Garderober: Antikvit, slät lucka, vit stomme,
kromad knopp.

Golv: Parkettgolv 3-stav. Ljus ek.
Väggar: Baskulörer 0500-N, 1002-Y, 8000-N.
Placering enligt bofakta.
Innerdörrar: Slät, vit 0500-N. Kromat trycke.
Fönsterbänkar: Matt Carraramarmor.
Garderober: Vit, slät lucka, vit stomme,
kromade handtag.

Golv: Parkettgolv 3-stav. Mörk ek.
Väggar: Baskulörer 2502-Y, 5500-N, 1002-Y.
Placering enligt bofakta.
Innerdörrar: Ram, vit 0500-N. Svart/kromat trycke.
Fönsterbänkar: Matt Nero Marquinamarmor.
Garderober: Antikgrå, spårad lucka, vit stomme,
svart/kromade handtag.

KÖK
Kökssnickerier: Mörk turkos, slät lucka, vit stomme,
kromad knopp.
Bänkskiva: 1-3 rok, laminat, Silversten.
4 rok, stenkomposit, Oyster.
Belysning: Spotar under överskåp samt takspotskena, vit.

KÖK
Kökssnickerier: Vit, slät lucka, vit stomme,
integrerat handtag.
Bänkskiva: 1-3 rok, laminat, Pelago marmor.
4 rok stenkomposit, Snowy Ibiza.
Belysning: Spotar under överskåp samt takspotskena, vit.

KÖK
Kökssnickerier: Antracitgrå, spårad lucka, vit stomme,
svart/kromade handtag.
Bänkskiva: Laminat, Chicago betong.
Belysning: Spotar under överskåp samt takspotskena,
svart.

BADRUM
Golv: Vit/beige, klinker 15x15 cm, rak sättning,
cementgrå fog.
Vägg: Ljusgrå blank, kakel 20x40 cm, stående i halvförband
i sidled, silverfog.
Kommod: Turkos, slät lucka, två lådor, varav en med
eluttag, integrerat handtag.
Spegelskåp: Vitt spegelskåp med belysning, eluttag.
Tak: 1005-B80G, infällda spotlights.

BADRUM
Golv: Grå, klinker 15x15 cm, rak sättning,
cementgrå fog.
Vägg: Vit blank, kakel 20x40 cm, stående i halvförband
i sidled, ljusgrå fog.
Kommod: Vit, slät lucka, två lådor, varav en med eluttag,
vita profilhandtag.
Spegelskåp: Vitt spegelskåp med belysning, eluttag.
Tak: 1002-Y, infällda spotlights.

BADRUM
Golv: Mörkgrå/svart, klinker 15x15 cm, rak sättning,
mörkgrå fog.
Vägg: Grå matt. Kakel 20x40 cm, stående i halvförband
i sidled, silverfog.
Kommod: Grå, ramlucka, två lådor, varav en med eluttag,
svart/kromade handtag.
Spegelskåp: Grått spegelskåp med belysning, eluttag.
Tak: 5500-N, infällda spotlights.

Bilderna är illustrationer och ej projektspecifika. Avvikelser och egna val kan förekomma.
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EGNA VAL
Du har gjort ditt val av stil och nu är din bostad klar.
Men av erfarenhet vet vi att det ofta finns både
behov och vilja att påverka lite till för att göra ett hem
personligt och funktionellt för just det livet som ska
levas här. Någon vill ha uppgraderade vitvaror i köket,
medan någon annan behöver mer förvaring. Nu får
du som vill möjlighet att anpassa din lägenhet med
Egna val mot en extra kostnad.

Exempel på val du kan göra:
Med Egna val kan du till exempel uppgradera vitvaror i
kök och tvätt, välja till integrerad kyl/frys och köksbänk
skiva i stenkomposit. Du kan också lägga till dimmer för
belysning och både utöka och välja kulör på garderober.
I badrummet kan du välja en extra duschvägg så att du
får en duschhörna och i några badrum går det även att
välja till ett badkar. I hallen kan du välkomna din gäster
med klinker. Se bofaktablad för vad som gäller respektive
lägenhet då det skiljer sig beroende på storlek och
grundutförande.

Kulör och tapet
Vill du sätta än mer personlighet och färg på lägen
heten? Då kan du välja ytterligare kulörer och tapeter
utöver dem som ingår i basutbudet. Alla kulör- och
tapetval har gjorts av vår inredningsarkitekt för att
passa din valda grundstil.
Du hittar mer information om just den lägenheten du
är intresserad av och kan läsa mer om hur Egna val
fungerar på änggårdsblicken.se.

Reservation för eventuella ändringar av tapet och kulörer.
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BOSTADSFAKTA
ÄNGGÅRDSBLICKEN
SNABBFAKTA OM BRF ÄNGGÅRDSBLICKEN
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Adress: Svängrumsgatan 65
Byggherre: Bostadsrättsföreningen Änggårdsblicken
Arkitekt: Här! Malmö
Totalentreprenör: Veidekke Eiendom AB
Antal lägenheter: 56 st
Beräknad inflyttning: December 2021
Säljare: Bostadsrättsföreningen Änggårdsblicken
Mäklare: Bjurfors
Mer information: änggårdsblicken.se
Årsavgift
Som bostadsrättshavare betalar du en årsavgift till
föreningen månadsvis i förskott. I månadsavgiften
ingår bostadsrättens andel av föreningens driftkost
nader, som kallvatten, uppvärmning, fastighetsel,
underhåll av fastigheten med mera. Avgiften täcker
också föreningens räntekostnader och amorteringar
samt avsättning till underhållsfond.
Driftkostnader
I Änggårdsblicken har du möjlighet att påverka dina
driftkostnader. Lägenheterna har individuell mätning
av varmvatten och el. Kostnaderna aviseras kvartalsvis
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.

Bilparkering
Det finns 22 parkeringsplatser i garaget som dispo
neras av föreningen i en gemensamhetsanläggning
under grannhuset, och ytterligare 8 på mark. Det
är förberett att förse 3 platser i garaget med elbils
laddare. Fördelning av parkeringsplatserna enligt
turordning från VIP-säljstart. 4 och 3 rok har förtur till
parkeringsplatserna, sedan 2 rok 47-53 rok. Därefter
först till kvarn efter tecknat eller påskrivet förhands
avtal. Hyresavtal för parkeringsplats tecknas separat.
Preliminär hyra för parkering är i garaget 1 250 kr/
månad och utomhus 700 kr/månad.
Gård
Blandad växtlighet med planteringar, buskar och träd.
Källsortering
Källsortering på entréplan med egen ingång i huset.
Förråd
Lägenhetsförråd är beläget i källaren. Några lägenheter
har sitt lägenhetsförråd i sin lägenhet.
Internet/TV
Indraget fiber i huset ingår i avgiften och ger tillgång
till trådlös uppkoppling i bostaden. Alla lägenheter är
anslutna till Telia Triple Play – bredband, TV och
telefoni i ett paket.

Cykelparkering
Det finns gott om plats för att parkera cyklar på gården
och i källaren. I källaren finns också möjlighet att serva
och reparera sin cykel.
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Bilderna är illustrationer och ej projektspecifika. Avvikelser och egna val kan förekomma.
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BYGGNADSBESKRIVNING
ALLMÄNT FASTIGHETEN

ALLMÄNNA UTRYMMEN

Grundläggning: Betongplatta på stödpålar/makadam
till berg.
Bärande stomme: Betong.
Yttervägg: Sandwichväggar i betong.
Fasader: Fasader av betong, målad.
Yttertak: Papp.
Fönster och fönsterdörrar: Trä/aluminium.
Innerväggar ej bärande: Uppbyggd av regelstomme
med gipsskivor.
Entrédörrar: Stål/aluminium.
Uppvärmning: Fjärrvärme, radiatorer.
Ventilation: FX (frånluftsventilation med värme
återvinning).
Elinstallationer: Kollektivt abonnemang, individuell
mätning.
TV/Tele/Data: Anslutet fibernät för TV/tele/data i
multimediacentral (integrerad i elcentral, placering
enligt bofakta). Trådlöst i lägenhet.
Bilparkering: Finns i garage i grannfastighet och
utomhus.
Cykelparkering: Finns i källare med 2-våningsställ
och utomhus med pollare.
Förråd: Finns i källare eller i lägenhet, se bofaktablad
för respektive lägenhet. Mellanväggar av trådnät i
källare.
Sopsortering: Finns i soprum på entréplan med
separat entré.
Uteplatser: Lägenheter i markplan har uteplats
med häck och spalje i trä. Trall och spaljé består
av miljövänligt trä.
Balkong: Betong med metallräcke.

Trapphus
Entrégolv: Klinker.
Trapphusgolv: Klinker/betong.
Väggar: Målade/betong.
Trappa: Dammbunden betong.
Tak: Akustikundertak i erforderlig omfattning och
målat/betong.
Post mm: Postfack för lägenheter försedda med
namnskylt och låscylinder.
Övrigt: Dörrautomatik med tagg. Torkmatta vid entré.
Närvarostyrd samt tidsstyrd belysning. Hiss.
Källarutrymmen
Golv: Dammbunden betong/målat.
Väggar: Målade betongväggar i allmänna utrymmen.
Tak: Målad betong i allmänna utrymmen.
Övrigt: Dörrautomatik och taggläsare i erforderlig
omfattning.

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.
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Bilden är en illustration. Avvikelser kan förekomma.
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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
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 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.

SÅ HÄR GÅR ETT KÖP TILL:
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 kr för 1-3 rok, 100.000 kr för 4 rok. 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 väljer kostnadsfritt en av de 3 stilarna Korall,
Kristall eller Grafit. Du kan genom våra Egna val
göra ditt hem personligt och funktionellt för just
det livet som ska levas här.
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 funk
tionsgenomgång där vi tillsammans går igenom
bostaden och dess olika funktioner.
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 digital 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.

Visste du förresten att nio av tio som en gång köpt en nyproducerad bostad väljer det igen när det är dags att
flytta? Enligt våra kunder är det för att man får ett
modernt och välplanerat boende, där ingen tidigare bott
och där allt är nytt och fräscht. Dessutom kan du vara
med och påverka – så att du får just det drömboende du
önskar.
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TRYGGHET
OCH GARANTIER

BOSTADSRÄTT
HELT RÄTT

För att du ska känna dig trygg vid såväl köpet som en
lång tid framöver ingår flera garantier, trygghetslösningar
och försäkringar som skyddar dig som köpare.

Det är bostadsrättsföreningen, det vill säga du och dina
grannar, som äger fastigheten. Du ansvarar för inre
underhåll i din bostad och får själv bestämma över
mindre reparationer och ombyggnader. Föreningen
svarar för underhållet av alla gemensamma utrymmen
och anläggningar.

Tryggt Köp
Vårt trygghetspaket ingår kostnadsfritt för dig som
köpare och omfattar avbokningsskydd, bokostnadsskydd,
prisfallsskydd samt, efter särskild prövning, ett tillträdes
skydd. 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
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 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.

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.veidekkeeiendom.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.

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.
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.
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BO SVANENMÄRKT
GÖR EN KLIMATINSATS

VARFÖR VÄLJA
VEIDEKKE

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 varu
märken i världen kan mäta sig med Svanen. Det är en

Vi på Veidekke Eiendom är övertygade om att
framtidens bostäder ska utvecklas i samspel mellan
oss och dig.

använder vi för att skapa attraktiva bostäder och boende
miljöer. Vi vill bidra till samhällets utveckling genom att
skapa miljöer där människor vill leva.

Genom att involvera, lyssna och prata med våra
kunder, boende i området och beslutsfattare förstår vi
bättre varje bostadsprojekts unika förutsättningar.
Kunskapen

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar.

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.

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 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
Eiendom ingår i Veidekke ASA som är
Skandinaviens fjärde största bygg, anläggnings
och bostadsutvecklingsbolag och är noterat på
Oslobörsen. Den näst största ägaren av koncernen
är vi medarbetare, vilket är
speciellt bland
börsnoterade företag och skapar ett alldeles unikt
engagemang.
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Bilderna i denna broschyr är digitala montage.
Reservation för ändringar och ev tryckfel.
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ÄNGGÅRDSBLICKEN
Info: ängårdsblicken.se
Mäklare: Bjurfors
Jonna Alm, 031-733 20 20
jonna.alm@bjurfors.se

Victoria Tullborg, 031-733 20 27
victoria.tullborg@bjurfors.se

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