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Pjäsens två femvåningshus ligger på ömse sidor om en 
grönskande och inbjudande gård. Runt Pjäsen löper en  
enkelriktad gata, lugnt trafikerad och kantad med träd. 
Husen är områdets sista, nu byggs inget mer i kvarteret. 
Pjäsen ligger mitt i en levande stadsdel med mycket  
hjärta och själ och fullbordar Teaterkvarteret.

Högdalen etablerades redan på femtiotalet vilket har  
sina fördelar. Stadsdelen kunde byggas nära stan och har 
i dag mycket bra kommunikationer och ett väl utvecklat 
serviceutbud. I Högdalens centrum råder en trevlig små-
stadsatmosfär med vårdcentral, tandläkare och BVC liksom 
matbutiker, frisersalong, caféer, restauranger, systembolag 
och många småbutiker. 

Det finns mycket att göra här, både i Högdalen och i  
omgivningarna. Parker, badplatser, fina grönområden och 
många olika aktiviteter att utforska. I området finns också 
flera förskolor och skolor att välja mellan.

Hemma kan du njuta av att du bor helt nytt med allt vad 
det innebär. Genomtänkta ytor, praktisk förvaring och ett 
fullt utrustat och funktionellt kök, oavsett om du bor i en 
etta eller en femma. De flesta trapphus har hiss rakt ner  
i garaget vilket inte är så vanligt i området.

På den grönskande gården växer både gräs, fruktträd bär- 
buskar.  Fina dagar och kvällar är det mysigt att samlas  
runt grillen eller bara fika på gårdens matplats. Medan  
barnen kilar runt och leker kanske de vuxna spelar boule  
på den grusade ytan.

Livet blir både enklare och roligare här. Varmt välkommen  
till Teaterkvarteret och Pjäsen!

Oavsett vem du är och var i livet 
du befinner dig så är Högdalen 
en bekväm plats att bo på. 

 Drömmen om      
att bo i ett
 levande kvarter
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 Balans mellan      
stadsliv och
 öppen grönska

Här i Pjäsen är det enkelt att få ihop livspusslet. Du bor 
granne med Högdalen Centrum där du smidigt fixar alla 
dina vardagsbestyr, kanske på väg hem från tunnelbanan 
eller bussen. Handla mat, gå på apoteket, köpa presenter 
eller saker till helgens barnkalas. Har du barn i skolåldern  
ligger Bandhagens skola, Bäckahagens skola och  
Studemaskolan med årskurs F–9 bra till.

Det är nära till tunnelbanans gröna linje som tar dig till 
Södermalm på 13 minuter och in till stan på 20 minuter. 
Bussar går kors och tvärs. Ska du till Karolinska sjukhuset 
i Huddinge eller Södertörns högskola i Flemingsberg så 
genar bussen rakt över Hagsätra. 

Lika enkelt som det är att åka till stan, lika frestande är det 
att stanna på hemmaplan. Högdalens centrum är omtyckt 
av de som bor här och i omgivningarna finns gott om parker 
och grönområden. Inom bekvämt räckhåll har du simhall, 
gym, bowling, bollplan och Högdalens kända skatepark. 

Mellan högresta tallar, bara ett par kilometer bort, väntar 
Bandängens parklek. Den välskötta plaskdammen älskas  
av barnen liksom naturlekplatserna och lantgården med 
getter, får, grisar, kaniner och höns. Såklart finns det också 
lekplatser med gungor, klätterställning och lekstugor.  
Grillen är tänd de flesta helger. 

Högdalstoppen är mer än bra pulkabackar. Grönområdet 
bakom är perfekt för motion, lugna strövtåg och picknick. 
Magelungen med sjö erbjuder bad, upptäcktsfärder och 
svampplockning. 

Så varför välja mellan stadsliv och grönska när du kan  
få båda?
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 Modernt och
bekvämt mitt
 i femtiotalsmiljö

I entrén till trapphuset möts du av ett vackert konstverk  
i mosaik, en liten flört med femtiotalet. Kommer du  
med cykeln ställer du den på gården eller tar den nerför 
garageinfarten till det stora cykelrummet. Har du bil så 
går hissen rakt ner i garaget i tre av de fyra uppgångarna.

Väl inne i din lägenhet är allt nytt, fräscht och modernt. 
Ljusa ekgolv och stockholmsvita väggar speglar ljuset från 
de generösa fönstren och från din balkong eller uteplats. 

Lägenheterna är välplanerade med smart förvaring.  
Ettorna har en sovalkov och treorna finns i flera storlekar. 
Fyrorna är genomtänkta och lika stora som de yteffektiva  
femmorna. Många av de större lägenheterna har utsikt  
åt tre håll.

Alla femmor utom en ligger i markplan. Uteplatserna  
är skyddade av en avenbokshäck med en öppning så  
att barnen lätt kan springa ut och leka. Den stora gräs-
ytan och de små stenlagda stigarna runt bärbuskar och 
träd gör gården till en egen liten värld för barnen att  
upptäcka. Lekplatsen med sandlåda och gunghästar  
passar de minsta och i Teaterkvarterets utkant ligger  
en större lekplats.

Faller andan på kan du lägga något gott på grillen och 
umgås över en bit mat. Ni slår er ner vid matplatsen intill. 
Fruktträden ökar trivseln ytterligare och kanske inspekte-
rar ni odlingarna i pallkragarna.

Pjäsen är omsorgsfullt planerad för att du ska få ett skönt,  
roligt och bekvämt boende.
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 Fina ettor och      
stora genomtänkta
 lägenheter

Lisa Melin är arkitekt på White. Hon tycker att Pjäsen i 
Teaterkvarteret med sitt breda utbud passar många olika 
livsstilar och åldrar.

– Här finns något för alla. Det är skönt och enkelt att bo  
i en nybyggd lägenhet med allt vad det innebär av bekväm-
lighet. Dessutom vid ett levande centrum och nära  
tunnelbanan, säger Lisa Melin. 

Husens ena långsidor är ljusa medan de andra är i tegel 
med vackra metallpartier vid entréerna. Trapphusen  
pryds av konstnären Nisse Zetterströms fina mosaik som 
bevarats från skolan som tidigare låg här.

– Högdalen ritades av Sven Markelius som följde femtio- 
talets ideal att balansera stadskänsla och öppenhet. Hela 
Teaterkvarteret är gestaltat för att passa in i den miljön,  
berättar Lisa Melin. 

Alla lägenheter har balkonger eller uteplatser med plats  
att möblera och umgås på.

– Fokus har lagts på de gemensamma ytorna som är  
generöst tilltagna och ligger i nära kontakt med balkong 
eller uteplats och gård. 

Treorna finns i olika storlekar medan fyrorna är på ungefär 
samma yta som femmorna. 

– Alla femmor utom en ligger längst ner. De är mycket  
yteffektiva, perfekta för en stor familj. Barnen kan enkelt 
kila ut och leka på gården via en öppning i häcken kring  
uteplatsen. Ettorna är också mycket fint planerade med  
sociala ytor och sovalkov.

– Att det är hiss ner i det stora garaget är också en viktig 
detalj för att göra livet bekvämt, säger Lisa Melin.

Husen är ritade av  
Lisa Melin med kollegor 
på White Arkitekter.
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Din nya bostad har som standard en 
färgsättning som går som en röd tråd 
genom bostaden, vi kallar det Vårt Val. 
Vi har även skapat möjlighet för dig att 
göra egna val för att spegla vem du är.

I Pjäsen finns allt från rymliga ettor till större lägenheter  
för små och stora familjer. Vad du än väljer så får du en 
smart, smakfull och funktionell lägenhet. Alla, även ettorna, 
har fullt utrustade och lättarbetade kök samt klädkammare 
och stort förråd i lägenheten.

Köksinredningen från Marbodal är vit med rostfria beslag. 
Diskmaskin, mikro, kyl, frys och ugn matchar i vitt liksom 
det kaklade stänkskyddet. Arbetsbänken med under- 
limmad diskho är en laminatbänkskiva i stenliknande  
utseende, Terrazzo.

Ytterdörren är sobert grå, golven i vitmattlackad 3-stavig 
ekparkett och väggarna stockholmsvita. Badrummet har 
dusch med praktisk vikbar duschvägg, tvättmaskin och 
torktumlare. Kaklet är vitgrått, klinkers grått och inred-
ningen grå. Med spotlights i taket och den grå färgsätt-
ningen får du en lite lyxig, varm känsla. Bor du i en fyra eller 
femma har du också separat wc eller wc- och duschrum.

Detaljerna är viktiga för att du ska trivas. Vi har lagt stor 
möda på inredningen men också på alternativen. Vill  
du ha mer färg finns flera kulörer att välja på, både för  
köksluckor och väggar. Köksbänken kan du få i andra  
material, till exempel massivt trä. Du kan också byta golv 
och uppgradera dina vitvaror. Läs gärna mer om dina val i 
inredningsbroschyren, priserna ser du i en separat prislista.

Vad du än väljer så får du en välplanerad, flexibel och  
Svanenmärkt lägenhet. Välkommen till ett skönt boende  
här i Högdalen!

 Smart, smakfullt      
och funktionellt
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SNABBFAKTA OM TEATERKVARTERET
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Adress: Hus 1 – Stenkvistavägen 16 och 18  
Hus 2 – Stenkvistavägen 6 och 8  
Byggherre: Bostadsrättsföreningen Pjäsen  
i Teaterkvarteret
Arkitekt: White Arkitekter, Lisa Melin
Totalentreprenör: Veidekke Eiendom AB
Antal lägenheter: 52
Beräknad inflyttning: Kvartal 1, 2022
Säljare: Brf Pjäsen i Teaterkvarteret
Mer information: teaterkvarteret.se

Området
Beläget i anslutning till Högdalens centrum med ett  
brett serviceutbud och bra kommunikationer. När- 
området erbjuder en aktiv fritid med idrott, kultur  
och friluftsliv.
 
Årsavgift
Som bostadsrättshavare betalar du en årsavgift till för-
eningen, månadsvis i förskott. Månadsavgiften består 
av fyra delar. Grund, hushållsel, varmvatten och kollek-
tivt grundutbud för tv och bredband. I månadsavgiften 
för Grund ingår bostadsrättens andel av föreningens 
driftskostnader, såsom kallvatten, uppvärmning, fast-
ighetsel, fastighetsskatt, underhåll av fastigheten med 
mera. Avgiften täcker också föreningens räntekostnad, 
amortering och avsättning till yttre underhållsfond. 

Månadsavgiften för hushållsel, varmvatten och tv/
bredband är ett obligatoriskt tillägg till månadsavgiften 
Grund. Faktisk förbrukning för hushållsel mäts per  
lägenhet och aviseras kvartalsvis i efterskott i sam-
band med månadsavgiften Grund. Månadsavgiften  
för tv och bredband aviseras med lika belopp per  
lägenhet och månad.

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

Cykel- och barnvagnsrum
Cykelrum finns i det gemensamma garaget som är  
beläget under husen. Barnvagnsrum finns i anslutning 
till de flesta entréer samt i garaget i anslutning till  
trapphus i Hus 2.

Bilparkering
Under bostadshusen i Brf Pjäsen ligger kvarterets
gemensamma garage. Här kommer 21 parkerings- 
platser att vara reserverade för de boende i Brf Pjäsen. 
Fördelning av platser sker efter lägenhetsstorlek, där 
4 - 5 rok har förtur (en plats/lägenhet). I mån av plats 
fördelas platserna därefter via intresseanmälan och 
turordning. Intresseanmälan för garageplats lämnas till 
mäklare i samband med avtalsskrivning. Hyresavtalet 
tecknas separat med föreningen.

Gård
Mellan husen kommer en gemensam gård finnas med 
planteringar, lekyta och matplats med grill. Gården fär-
digställs under våren 2022. Intill Pjäsen finns en större 
lekplats och en stor grusfotbollsplan.

Källsortering
Området har en egen miljöstation belägen bakom Hus 2  
på Stenkvistavägen 8A. Återvinningsstationer finns på 
två olika platser utmed närliggande Skebokvarnsvägen.

Förråd
Samtliga lägenheter har förråd i lägenheten.

Telefoni och bredband
Telia tv-paket Lagom – tv, bredband (100/100 Mbit/s).  
Multimediauttag finns i vardagsrum/kök i övrigt trådlös 
uppkoppling via wifi. Ett mediaskåp finns i varje lägen-
het – för placering se bofaktablad.

BOSTADSFAKTA
TEATERKVARTERET
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BYGGNADS- 
BESKRIVNING

ALLMÄNT FASTIGHETEN 

Grundläggning: Platta på mark i garage.
Bärande stomme: Prefabricerad betong.
Fasadmaterial: Målad betong/tegel.
Yttertak: Papp.
Fönster/fönsterdörrar: Trä med utvändig  
aluminiumbeklädnad.
Balkong: Betongplatta. Pinnräcke. Balkonger fästs  
generellt med dragstag. 
Uteplats: Marksten.
Uppvärmning: Fjärrvärme. Vattenburet värmesystem 
med radiatorer.
Ventilation: Mekanisk till- och frånluft. Frånluft via  
ventiler i kök och bad. Tilluftsdon i sovrum och  
vardagsrum. I förekommande fall till- eller frånluft i  
klädkammare/förråd. 
Elinstallation: Individuell mätning via undermätare.
Utanpåliggande eluttag vid golvsockel och i tak.
Tv/Tele/It: Kabel-tv och bredband via fiber från Telia 
ingår som obligatoriskt tillägg i månadsavgiften.

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Hiss: Hiss finns till alla lägenheter över markplan,  
i 3 av 4 trapphus går hissen ner till garaget.
Entrégolv: Klinker.
Trapphusgolv: Klinker.
Trapphusväggar: Målad.
Trappor: Betong.
Post m m: Postboxar, namntavla och anslagstavla  
i entrén.
Barnvagns- och cykelförråd: Finns i husets garage.
Sophantering: Sopkassuner för hushållsavfall och 
källsortering i miljöhus.
Tvättstuga: Finns ej. Alla lägenheter är utrustade  
med tvättmaskin och torktumlare.
Parkering: Garage i huset.
Förråd: Samtliga lägenheter har förråd i lägenheten.
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LÄGENHETS-
BESKRIVNING

ALLMÄNT LÄGENHETEN 

Rumshöjd: Generellt ca 2,50 m. Nedsänkta tak i bad/
wc och hall samt vid inklädnader i tak, se bofaktablad.
Lägenhetsdörr: Säkerhetsdörr.
Golv: Fabrikslackad vitmattlackad 3-stavs ekparkett.
Socklar: Vita, fabrikslackerade med synliga infästningar.
Väggar: Lägenhetsskiljande väggar i betong (trä före-
kommer högst upp i Hus 1), innerväggar i dubbelgips/
skivsystem. Alla väggar är vitmålade.
Innertak: Vita med synliga skarvar. Inklädnad i gips  
enligt bofaktablad.
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. Skjutdörrsgarderober vita  
dörrar och vita profiler, hylla och klädstång.
Klädkammare/förråd: Målade väggar, hylla med  
klädstång.

Kök
Snickerier: Köksinredning Arkitekt från Marbodal,  
vita luckor, med takanslutning och sparksockel.  
Handtag av metall.
Diskbänk: Laminatbänkskiva, Terrazzo från Marbodal, 
med underlimmad ho. 
Vitvaror: Vitvaror från Siemens. Kombinerad kyl/frys,
alternativt separat kyl och frys. Mikrovågsugn i vägg-
skåp. Diskmaskin. Induktionshäll och ugn. Spiskåpa 
kopplad till centralventilation.
Kakel: Ovan bänkskiva, vitt kakel 100x400 mm,  
liggande halvförband.

Badrum
Golv: Klinker, grå, 100x100 mm.
Väggar: Kakel, vitgrå matt, 250x400 mm.
Porslin: Vägghängd toalett. Vitt tvättställ i komposit.
Duschplats: INR Basic Dawson, vikbar duschvägg, 
klarglas.
Vitvaror: Vit tvättmaskin och torktumlare, tvättpelare 
alternativt sida vid sida. Se bofaktablad för placering.
Möbler: Grå kommod samt spegelskåp med belysning.
Övrigt: I lägenheter med tvättmaskin och torktumlare 
sida vid sida finns vit laminatbänk ovan maskinerna 
samt överskåp, grå luckor. Se respektive bofaktablad.

Wc/Dusch
Golv: Klinker, grå, 100x100 mm. 
Väggar: Kakel, vitgrå matt, 250x400 mm.
Porslin: Golvstående wc-stol. Tvättställ i porslin samt 
spegelskåp med belysning.
Duschplats: Draperistång, se bofaktablad.  

Wc
Golv: Klinker, grå, 100x100 mm. 
Väggar: Målat samt kaklad fondvägg, vitgrå matt, 
250x400 mm.
Porslin: Golvstående wc-stol. Tvättställ i porslin samt 
spegel med belysning.

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 förekommer i vissa illustrationer.
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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. 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.

3. 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. 

4. Informationsmöte
Alla köpare bjuds in till ett informationsmöte där vi 
berättar om besiktningar, praktiska detaljer och för-
beredande information inför tillträdet.

5. 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.

6. 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.

7. 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. 

8. 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 
Veidekke ASA, går i god för att vi på Veidekke Eiendom 
fullgör våra byggprojekt (d.v.s. att vi fullgör totalentrepre-
naden 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 fem 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 
avseende bostadsrättstillägget för alla föreningens bo-
städer. Detta kan underlätta skadehanteringen vid even-
tuella skador i huset.Tänk på att jämföra omfattningen på 
bostadsrättstillägget i din hemförsäkring innan ni med-
delar detta till ditt försäkringsbolag.

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 veidekkeeiendom.se/avskrivningar. Föreningen är  
ansluten till Trygg BRF, se nedan, under Trygg BRF.

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.

Trygg BRF
Genom kvalitetsmärkningen Trygg BRF vill vi bidra till en 
sund konkurrens på lika villkor mellan bostadsbolagen, 
höja branschstandarden och därigenom öka tryggheten 
för dig. För att säkerställa en rättssäker process utfärdas 
själva märkningen Trygg BRF av den oberoende aktören 
Gar-Bo. Läs mer på tryggbostadsrattsmarknad.se

TRYGGHET
OCH GARANTIER

BOSTADSRÄTT
HELT RÄTT
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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  
Eiendom är funktionell och har genomtänkta lös-
ningar som följer dagens höga krav på säkerhet.  
Vi lägger omsorg både på bostaden och på den tillhö-
rande 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 
AB 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.
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använder vi för att skapa attraktiva bostäder och boende-
miljöer. Vi vill bidra till samhällets utveckling genom att 
skapa miljöer där människor vill leva.

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar.
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