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Veidekke Bostad AB ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 
250 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2008 en omsättning på ca 19,4 mdr NOK (ca 22 mrd SEK). 
 
Sedan år 2000 har vi utmanat den svenska byggbranschen. Med tydliga värderingar, delägarskap och medarbetarinvolvering har vi 
befäst vår plats på kartan och på vägen har vi nog fått ett och annat ögonbryn att skjuta i höjden. Veidekke startade 1936 och är 
idag Skandinaviens fjärde största byggföretag. Vår affärsidé är enkel men förbluffande unik. Vi bygger vackra, genomtänkta och 
funktionella hem till ett attraktivt pris. Veidekke Bostad bygger bara klimatsmarta bostäder enligt klimatkonceptet TellHus ™ som 
reducerar koldioxidutsläppen från byggande och boende med drygt 50 % jämfört med ett normhus. 
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Sundbyberg 2009-12-15 
 

Klimatsmarta bostäder i Sundbyberg slutsålda på 
knappt två månader 

 

Veidekke Bostad AB säljstartade i mitten av oktober 48 st bostadsrättslägenheter i brf 
Stjärnstaden, Filmstaden i Sundbyberg. I fredags, knappt två månader senare, var samtliga 
lägenheter sålda. 
 
- Det här är så fantastiskt roligt. Alla vi som har arbetat med förberedelserna inför 

säljstarten av brf Stjärnstaden var övertygade om att projektet skulle falla väl ut, men vi 

trodde nog aldrig att vi skulle sälja helt slut på två månader, säger projektledare Stefan 

Högman. 

 

- I detta projekt provade vi ett annorlunda upplägg på det förberedande säljarbetet, och så 

här i efterhand kan vi dra slutsatsen att det var mycket lyckosamt. Vid säljstarten i mitten 

av oktober sålde vi 45 av 48 lägenheter till intressenter som sedan tidigare fanns i vårt 

intresseregister. Jag tror att kunderna tack vare detta upplägg kände sig säkrare och 

tryggare i sin bostadsaffär, fortsätter Stefan. 

 
Brf Stjärnstaden beräknas byggstartas i mars 2010 och uppförs enligt Veidekkes koncept 
för klimatsmart byggande, TellHus™, som reducerar koldioxidutsläppen från byggande 
och boende med drygt 50 procent jämfört med ett normhus. Från om 1 oktober 2009 
bygger Veidekke Bostad bara klimatsmarta bostäder.  
 
Mer om brf Stjärnstaden hittar du på www.veidekkebostad.se/stjarnstaden 

Mer om TellHus™ hittar du på vår hemsida, www.veidekke.se. 
 
 
För mer information, kontakta:  
 
Stefan Högman, Projektledare, Veidekke Bostad AB, stefan.hogman@veidekke.se 
tfn + 46 8 635 61 91 / +46 70 279 84 00 
Karin Ahde, Försäljningsansvarig Mälardalen, Veidekke Bostad AB, karin.ahde@veidekke.se 
tfn + 46 8 635 61 23 / +46 733 89 33 77 
Martin Palacios, Tf Kommunikationschef, Veidekke i Sverige, martin.palacios@veidekke.se 
tfn +46 8 635 61 19 / +46 761 108 901 
 


