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Egen takterrass

Balkonger i  
soligt söderläge

Uteplatser och ingång 
direkt från gatan

Penthouse med milsvid utsikt 
och hiss direkt upp i lägenheten

Privat innergård

Bilden är en illustration. Avvikelser kan förekomma.
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 Grön kärlek som      
lätt blir besvarad

Drömmer du om en skönare vardag med nära till allt det 
goda i livet? Tänk så underbart att bo i en ljus och modern 
lägenhet som ger dig all tänkbar bekvämlighet men ändå 
inte ställer några krav. Ser du dig själv trivas i ett grönt och 
dynamiskt kvarter med närhet till det pulserande stadslivet? 
Vill du bo i ett Svanenmärkt hus som är hälsosamt för  
både dig och miljön samt sänker din energikostnad?  
Ja då är Grönalund precis vad du söker. I detta spännande 
område finns gott om möjligheter till både givande möten 
och skön avkoppling.

För dig som vill bo i Lund och ha nära till allt är Väster helt 
perfekt. Grönskande parker, mysiga gator och bostads-
kvarter, och närhet till centrum med allt vad det innebär 
av stadsliv, mötesplatser och kulturupplevelser. Har du en 
gång hittat Väster är det lätt att trivas och vilja stanna kvar. 

Kanske är det dags att lämna villan för att ta nästa steg i 
samma trygga och omtyckta stadsdel? Då har du nu en 
unik chans att förverkliga den drömmen. Eller söker du rätt 
område att slå dig ner – och föredrar att bo i nybyggd lägen-
het i lugna, gröna kvarter? Oavsett vad så kommer du att 
stortrivas i Grönalund. 
 
Och du behöver inte vänta på grönskan, för den finns  
redan på plats. Det gör även alla dina nya grannar, eftersom  
Väster är en populär och väl etablerad del av Lund.  
Ja, detta uppvuxna kvarter har allt du kan önska för ett 
skönt och enkelt cityliv. 
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 Västerläge      
när det är som bäst

Lund brukar kallas för den lilla storstaden, och är en viktig 
del av den starka och dynamiska Öresundsregionen. Det 
går snabbt och smidigt att pendla åt olika håll med tåg och 
buss, och du behöver ingen bil i vardagslivet utan cyklar 
vart som helst i stan på 10 minuter.

Lund är också den mysiga staden med de stora idéerna och 
det rika livet. Universitetet rankas som ett av världens 100 
bästa, och många starka kulturpersonligheter har genom 
åren satt Lund på kartan. Domkyrkan och universitetsbygg-
naderna präglar stadsbilden, men också det härliga flödet 
av människor på väg åt olika håll i livet. Atmosfären i stan  
är lite speciellt lundensisk, med en skön balans mellan 
lärda akademiker och avslappnade bohemer.

Väster är sedan länge en vital och väl etablerad del av Lund. 
Historiskt var det här stadens arbetarrörelse växte fram, 
och området har byggts i etapper genom åren. Idag är  
Väster mycket populärt och här samsas trivsamma bostads-
kvarter med gröna parker. På en tur i området passerar  
du kanske Centrala Idrottsplatsen som är hemmaarena  
för flera av stadens stora idrottsklubbar men även öppen 
för motionsaktiviteter. En bit därifrån ligger den gamla,  
fina Folkparken som stått delvis oanvänd sedan 2002.  
Vad för spännande saker kan hända här framöver?  

På populära Väster i Lund växer området Grönalund fram. 
Med två sköna, gröna parker några steg bort bor du mitt i 
lummigheten och ändå med all service precis runt knuten. 
Läget är verkligen helt feno menalt. Busshållplatsen ligger 
några steg bort, Centralstationen cyklar du till på nolltid 
och all annan service som mataffärer, dagis och vårdcentral 
finns redan i området. Här råder ett skönt lugn och ändå 
bor du så centralt och bekvämt att du inte behöver bil.  
Vilken frihet, inte sant?
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 Livskvalitet 
och hållbarhet
 i fokus

Områdesnamnet Grönalund är inte valt av en slump. 
Utöver att adressen är inbäddad i grönska står miljön  
i fokus. Vi på Veidekke byggde det första Svanenmärkta 
flerfamiljshuset i Norden, och Grönalund är näst på tur. 
Svanenmärkta byggnader är värderade med livscykel-
perspektiv och har bland annat låg energianvändning, 
uppfyller höga miljö- och hälsokrav för byggvaror samt 
säkrar en god inomhusmiljö. Syftet med Svanen är  
att hjälpa dig att göra de bästa valen utifrån ett miljöpers-
pektiv, till exempel att flytta till Grönalund.

Först ut att byggas är Kvartershuset. Den unika utform-
ningen, med två flyglar som möts som ett V, skapar ett 
trivsamt rum under bar himmel mellan de båda flyglarna. 
Öppna entrégångar binder samman lägenheterna och  
våningarna med varandra och den sköna platsen där 
emellan. Hit kommer man endast genom huvudentrén 
och här bjuds det in till skön samvaro på egna villkor, 
trygg lek för barnen eller varför inte en gemensam fest 
med sång och musik.

Hela Grönalund är planerat för att underlätta vardagen 
och tillföra livskvalitet ner i alla detaljer. Den moderna  
lundabon tar gärna cykeln, och därför finns det gott om 
plats att parkera cykeln i garaget. Med trevlig inramning 
och belysning på gården och i de gemensamma utrym-
mena känns det tryggt och välkomnande att komma 
hem dygnet runt.
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 Unikt hus      
för ett modernt 
 stadsboende

Grönalund växer fram mitt inne på Väster i Lund och är en 
välkommen förtätning av området, och därmed ett bra  
exempel på ett nytt sätt att arbeta med stadsutveckling. 

– För oss har den stora utmaningen varit att placera in husen 
så att det allra bäst tar vara på det utrymme som finns, 
säger Alexander Lenre Simittchiev som tillsammans med 
sina kollegor Håkan Forss, Jarand Nå och Nils Baltazard på 
arkitektbyrån Stadstudio ritat Grönalund.

Deras ambition har varit att förädla hela området, även för 
boende i husen runt omkring. 

– Kvartershusets speciella utformning, med två flyglar som 
möts i ett V, kom till för att binda samman olika riktningar hos 
huskropparna runt omkring, säger Alexander.

Husets ståtliga framsida och den öppna platsen utanför blir 
en naturlig mittpunkt som ger stadga åt naturliga flöden i 
hela kvar teret. Olika våningshöjder ger ett varierat takland-
skap, och skapar även möjlighet till helt unika lägenheter 
högst upp i huset.

Mellan flyglarna bildas en inbjudande oas för både stora och 
små, med härlig grönska och olika små rum att slå sig ner. 
Alexander beskriver att detta skapar en valfrihet som han tror 
passar moderna människor. 

– Kreativa lösningar skapar ett helt unikt hus med sköna 
flöden. Vill du hänga lite med grannarna går du ut på entré-
gången mot innergården, där du kanske skapat en mysig 
liten fikaplats eller inrett med växter och vackra krukor.  
Det ger en skön villakänsla att stiga rakt ut från sin lägenhet, 
och inte in i ett trapphus. Vill du vara för dig själv en stund 
kan du njuta solen på den egna balkongen eller uteplatsen 
på husets utsida.

Jarand Nå, Alexander Lenre 
Simittchiev, Nils Baltazard och 
Håkan Forss på arkitektbyrån 
Stadstudio har ritat Grönalund. Bilden är en illustration. Avvikelser efter egna tillval kan förekomma.

Bilden är en illustration. Avvikelser kan förekomma.
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 Sköna      
citylägenheter
 för alla behov

Grönalund växer fram som ett dynamiskt område där männi-
skor möts och möjligheter skapas. Först ut är det större 
Kvartershuset där funktionalitet och flexibilitet har varit 
nyckelord i planeringen, för att ge dig goda möjligheter att 
skapa ett optimalt boende med egen stil.

För dig som letar något alldeles utöver det vanliga finns 
flera spännande lägenheter i Grönalund att titta närmare på. 
Kanske har just du längtat efter den lyxiga känslan att ha 
en helt privat del, med sovrum, badrum och eget dressing 
room? Eller ett eget penthouse med rejäl takterrass och 
spektakulär utsikt? I Grönalund finns tre helt unika pent-
house, varav en har hiss direkt upp i lägenheten. Med stora 
köksöar och privata takterrasser på 49 – 52 kvm är dessa 
lägenheter något alldeles extra.

Kvartershusets åtta våningar rymmer en stor variation av 
lägenhetstyper, med till viss del valbara planlösningar. Här 
finns allt från smarta enrummare till härliga fyrarummare  
– alla med egen balkong, terrass eller uteplats i söder- eller 
nordvästläge och bästa möjliga utsikt mot grönområdena 
runt omkring. För dig som vill ha gott om plats utomhus 
erbjuds uteplatser om upp till 11 kvm eller terrasser upp 
till hela 50 kvm, och balkongerna på 5 – 6 kvm ger fint ut-
rymme för en kopp kaffe i en solig hörna. 

Husets utformning gör också att alla lägenheter har fönster 
åt två eller tre väderstreck och många lägenheter är genom-
gående. Du kan gå ut på entrégången mot gemenskapen, 
eller slå dig ner på den mer avskilda balkongen eller ute-
platsen på husets utsida. Med stor variation och flexibilitet 
i planlösningarna, exempelvis kan en 4:a bli en 3:a för  
den som så önskar, finns här ett drömboende för alla. 
Parkera smidigt under huset och flytta rakt in i ditt gröna, 
sköna cityliv.

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

Bilden är en illustration. Avvikelser efter egna tillval kan förekomma.
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Fönster från tre väderstreck 
skapar maximalt ljusflöde

Takterrass på ca 50 kvm 

Flexibel planlöning,  
3 rok kan bli 2 rok

Lyxig köksö

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

Bilden är en illustration. Avvikelser efter egna tillval kan förekomma.
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SNABBFAKTA OM BRF KVARTERSHUSET I LUND
Upplåtelseform: Bostadsrätt 
Adress: Tärnvägen
Byggherre: Bostadsrättsföreningen Kvartershuset  
i Lund
Arkitekt: Stadstudio 
Totalentreprenör: Veidekke Eiendom AB
Antal lägenheter: 62 st
Beräknad inflyttning: Hösten 2021
Mäklare: Bjurfors
Mer information: veidekkeeiendom.se/gronalund

Området
Väster är den del av Lund som ligger väster om järn-
vägen. Det var här Lunds arbetarrörelse växte fram,  
och Folkets park och Centrala Idrottsplatsen byggdes 
i slutet av 1800-talet. Idag kännetecknas området av 
grönskande parker, lugna och trevliga bostadskvarter 
med närhet till centrum. Här finns både vårdcentral  
och förskola samt den populära Fågelparken med lek-
platser och gott om öppna gräsytor. Det nya kvarteret 
Grönalund med det centrala Kvartershuset kommer att 
vara en välkommen förtätning av området, och tillföra 
nya flöden och en mer dynamisk karaktär. 
 
Årsavgift
Som bostadsrättshavare betalar du en årsavgift till för-
eningen månadsvis i förskott. I månadsavgiften ingår
bostadsrättens andel av föreningens driftkostnader,
så som fastighetsel, uppvärmning, underhåll av fastig-
hetens allmänna ytor, administrativa kostnader och 
försäkringskostnader, med mera. Avgiften täcker också 
föreningens räntekostnader och amorteringar samt  
avsättning till underhållsfond.

Driftkostnader
I Grönalund har du möjlighet att påverka dina driftkost-
nader. Mätningen av hushållsel och den energi som går 
åt för varmvatten sker individuellt för varje bostadsrätt. 

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

Cykelparkering
Det finns cykelparkering i garage, källare samt utvändigt 
vid entré. 

Bilparkering
Det kommer finnas 23 avgiftsbelagda parkeringsplatser 
i garaget som är vikta för föreningen (varav 3 är reser-
verade för penthouselägenheterna). Fördelning enligt 
turordning från VIP-säljstart. Därefter först till kvarn efter 
förhandsavtal. Utöver dessa parkeringsplatser så kommer 
det finnas avgiftsbelagda parkeringar på intilliggande 
mark som ingår i en gemensamhetsanläggning. 

Innergård
Gemensamt område med bilfri innergård med plante-
ringar och sittplatser.  

Källsortering
Miljörum för källsortering av avfall finns i entréplan.

Förråd
Lägenhetsförråden kommer vara placerad i källaren 
under huset.

Internet/TV/Tele
Internet: Fiber via Telia med 100/10 Mbit är indraget i 
huset och till respektive lägenhet. Inkluderande IP-tele-
foni och Telia Digital TV utbud Lagom. Trådlös router 
ingår kostnadsfritt till varje lägenhet. Obligatoriskt 
tilllägg om ca 250 kr/mån.

BOSTADSFAKTA
GRÖNALUND
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BYGGNADS- 
BESKRIVNING

LÄGENHETS-
BESKRIVNING
ALLMÄNT LÄGENHETER 

Golv: 3-stavs ekparkett.  
Sockel: Vita.   
Väggar: Vita.
Innertak: Vita med synliga elementskarvar. 
Dörrfoder/listverk: Vita. 
Fönsterbänkar: Natursten.
Smygar vid fönster: Vitmålade. 
Övrigt: Vita garderober. Vita skjutdörrar. Dörrklocka. 
Väggar, tak och snickerier i NCS 0500-N. 

Hall
Snickerier: Vita släta luckor med vit takanslutning.
Golv: 3-stavs ekparkett, klinker enligt bofaktablad. 
Sockel: Vita.
Väggar: Vita.

Bad
Golv: Klinker.
Väggar: Kakel.
Innertak: Vitt.
Övrigt:  Vägghängd WC-stol. Kommod med tvättställ. 
In fälld spegel. Duschväggar i glas. Spotlights i tak.

Kök
Golv: 3-stavs ekparkett.
Kökssnickerier:  Marbodal Aspekt kritvit eller likvärdig. 
Anslutning mot tak. Beslag till luckor, rostfritt.
Bänkskiva: Laminat med nersänkt diskho.
Stänkskydd: Kakel. 
Vitvaror: Siemens – induktionshäll, ugn, mikrovågsugn,  
diskmaskin, spiskåpa, kyl/frys. 
Belysning: Bänkbelysning under väggskåp och infälld 
spotligtbelysning.

ALLMÄNNA UTRYMMEN

Trapphus
Golv: Klinker.
Väggar: Betong.
Tak: Vita med synliga elementskarvar.
Trappa: Terrazzo.
Övrigt: Akustikundertak i erforderlig omfattning. Dörr-
automatik med tagg, öppning och stängning. Skrapgaller vid 
entreér. Postboxar och avställningsyta. Hiss från garaget.

Miljörum
Golv: Dammbundet betonggolv.
Väggar: Betong.
Tak: Vita med synliga elementskarvar.
Övrigt: Dörrautomatik med tagg, öppning och stängning.
Avbärare i trä på vägg. Rörelsestyrd belysning in- och ut-
vändigt vid dörr.

ALLMÄNT FASTIGHETEN 

Grundläggning: Platta på mark med källarplan.
Bärande stomme: Betong.
Fasader: Betong och träpanel.
Yttertak: Papp.
Fönster- och fönsterdörrar: Fabriksmålade  
trä/alumnium.
Invändiga väggar: Regelstomme med gipsskivor.
Entrédörr: Aluminiumpartier med dörrautomatik.
Innerdörrar: Släta vita dörrblad, foder och karmar likaså.
Entrébalkonger: Betong och räcken i stål och trä.
Uppvärmning: Fjärrvärme, radiatorer.
Ventilation: Centralt FTX-system.
Elinstallationer: Kollektivt abonnemang och individuell 
mätning per lägenhet.
TV/Tele/Data: Mediacentral, som integreras med 
elcentral i lägenheten. Trådlös TV och data. Fiber via 
Telia med 100/10 Mbit är indraget i huset och till  
respektive lägenhet.
Bilparkering: Garage i huset samt utanför  
fastigheten på mark.
Cykelparkering: I husets garage och källarplan.
Förråd: I källare.
Sopsortering: I miljörum på markplan.

Balkonger: Betongplatta med räcken i stående träribbor.
Terrasser: Behandlad trätrall med räcken i stående  
träribbor.
Uteplatser i markplan: Betongplattor.

Reservationer
Samtliga bilder i säljmaterialet är illustrationer eller inspirationsbilder. 
Detta innebär att avvikel ser kan förekomma mellan bilderna och färdig 
bostad. I byggnads-, lägenhets- eller inredningsvalsbeskrivningar kan  
utbyte av material eller modeller förekomma eftersom uppdateringar  
av modellserier eller material sker löpande. Produkten eller materialet  
ersätts då med likvärdig produkt så att funktion eller design inte för-
ändras väsentligt. Sker ett utbyte aviseras detta endast om funktion  
eller design synnerligen ändras. Tillval kan förekomma på illustrationer.Bilden är en illustration. Avvikelser efter egna tillval kan förekomma.
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Visste du förresten att nio av tio som en gång köpt en ny-
producerad bostad väljer det igen när det är dags att flytta? 
Enligt våra kunder är det för att man får ett modernt och 
välplanerat boende, där ingen tidigare bott och där allt är 
nytt och fräscht. Dessutom kan du vara med och påverka  
– så att du får just det drömboende du önskar.

ATT KÖPA EN  
HELT NY BOSTAD

Att köpa en ny bostad är för många av oss vårt livs  
största affär. Och att köpa en helt ny bostad är dessutom 
lite speciellt – bostaden finns ju inte ännu. Många beslut 
ska fattas och ofta dröjer det ett tag innan du kan flytta 
in. Då kan det vara tryggt att veta att Veidekke 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.

1. Förhandsavtal
När du bestämt dig för en bostad, träffar du fastig-
hets mäklaren 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 bör-
jar 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
När det närmare sig tillträde är det dags att skriva 
upplåtelseavtal. Detta sker under en tvåveckors-
period som framgår av 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 du, tillsammans med vår ser-
vice  organisation, går igenom 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 epost. 

9. Utvärdering av ditt bostadsköp 
Vi vill att du ska trivas i din nya bostad och dialogen 
med dig är en viktig del av vårt arbete. Därför hoppas 
vi att du har tid att svara på några frågor efter att du 
flyttat in. Här har du också möjlighet att ge din per-
sonliga feedback till oss.

SÅ HÄR GÅR ETT KÖP TILL:
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För att du ska känna dig trygg vid såväl köpet som en 
lång tid framöver ingår flera garantier, trygghetslösningar 
och försäkringar som skyddar dig som köpare. 

Tryggt Köp
Vårt trygghetspaket ingår kostnadsfritt för dig som  
köpare och omfattar avbokningsskydd, bokostnadsskydd, 
prisfallsskydd samt, efter särskild prövning, ett tillträdes-
skydd. Läs mer på veidekkeeiendom.se/tryggt-kop eller 
prata med din mäklare.

Förskottsgaranti 
Detta är en bankgaranti som försäkrar dig om att du får 
tillbaka ditt inbetalda förskott om projektet mot förmodan 
inte blir av. 

Rätt till frånträdande av förhandsavtal 
Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och  
bostadsrättsföreningen. Du har rätt att frånträda förhands-
avtalet om bostaden inte upplåts med bostadsrätt senast 
vid tillträde, eller om de insatser och avgifter som skall 
betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än vad  
som angivits i kostnadskalkylen och förhandsavtalet. 

Fullgörandeförbindelse 
Vårt moderbolag, Veidekke ASA, går i god för att vi på  
Veidekke Eiendom fullgör våra byggprojekt (d.v.s. att vi  
fullgör totalentreprenaden mot bostadsrättsföreningen). 

Entreprenadgaranti 
Bostadsrättsföreningen har en femårig entreprenad garanti, 
räknad från godkänd slutbesiktning med en efterföljande 
femårig ansvarsperiod för dolda fel. Alla vitvarorna i bosta-
den har 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 bostads-
rätter 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.

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.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.

TRYGGHET
OCH GARANTIER

BOSTADSRÄTT
HELT RÄTT
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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 varumär-
ken i världen kan mäta sig med Svanen. Det är en  

världsledande miljömärkning som ställer marknadens 
tuf faste miljö- och klimatkrav. Veidekke Eiendom 
delar Svanens miljövärderingar och var först i Norden 
med att få ett flerbostadshus Svanenmärkt. En Svanen-
märkt 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 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 

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 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.



Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar  •  veidekkeeiendom.se

 Tillsammans 
förverkligar vi
 bostadsdrömmar

Version1: 2019-05-27

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

GRÖNALUND
Info: veidekkeeiendom.se/gronalund
Mäklare: Bjurfors 
Marie Wilhelmsson, 040-608 30 14
marie.wilhelmsson@bjurfors.se
Eric Swahn, 046-273 26 33
eric.swahn@bjurfors.se


