
Min Bopärm

I den här pärmen återfinns information om din bostad som underlättar ditt

boende. Pärmen innehåller även ett antal tomma flikar där du själv kan sätta

in avtal och framtida information så att pärmen blir så heltäckande som

möjlighet för bostaden.

Pärmen skall fortsättningsvis följa lägenheten och uppdateras med kommande

information från bostadsrättsföreningen. Vid den händelse att du säljer din

lägenhet skall pärmen följa lägenheten.



Veidekke

Veidekke ända in i framtiden
Företaget och ordet veidekke är norska och betyder vägbeläggning  eller 

asfalt som vi säger i Sverige. 

Historien tar sin början 6 februari 1936 när Nico S. Beer och Gustav Piene

bildar A/S Veidekke. Tanken är att de ska arbeta med vägbeläggningar men

vid krigsutbrottet i Norge läggs företaget ner för att slippa få uppdrag av

ockupationsmakten. Efter freden återupptas entreprenadverksamheten och

1948 vinner det lilla och nästan uträknade företaget Veidekke kontraktet att

bygga ut landningsbanorna på Sola flygplats, strax utanför Stavanger.

Kommande år bygger Veidekke ut flera stora flygplatser och på 1950-talet får

företaget, genom kontakter, veta att Etiopien har behov av duktiga flygplats-

byggare. Det leder till ett åtta år långt äventyr som ger företaget nya

erfarenheter, bredare kompetens och framför allt förmågan att vara kreativ.

1960-talet präglas av motorvägsbyggande och under 1970-talet söker

Veidekke ytterligare nya marknader, bland annat får Veidekke uppdraget att

bygga Heggmodammen i Nordland i Norge.

I början av 1980-talet startar en strukturutveckling inom bygg- och

anläggningsnäringen och Veidekke växer från att ha varit den nionde största

entreprenören i Norge till att idag vara det största norskägda bolaget och

Skandinaviens fjärde största.

Sedan 1960-talet har den centrala tanken i företaget Veidekke varit att de

anställda ska vara delägare. I början var det centrala medarbetare som

erbjöds att köpa aktier men när A/S Veidekke börsnoteras den 23 juni 1986 på

Oslosbörsens motsvarande A-lista, får alla anställda 25 aktier var. Idag äger

de anställda i koncernen nära en femtedel av företaget.

Till Sverige kom Veidekke 1998 och etablerades som Vecon, ett anläggnings-

företag i Göteborg. Sommaren 2000 startade bostadsutveckling i Stockholm

och våren 2003 etablerades Veidekke i Skåne. Västra Götaland började sin

bostadsutveckling 2005. Idag är Veidekke Sverige alltså verksam i

branschens samtliga grenar: bygg, anläggning och bostadsutveckling. Sedan

starten 2000 har Veidekke Bostad AB i Sverige byggt nära 3 000 lägenheter i

sina verksamma regioner.



Veidekke Sverige ligger i framkant i byggbranschen när det gäller miljöutveck-

ling och miljöanpassning. 2007 togs klimathuset TellHus® fram, fokus är att

minska bostädernas energiförbrukning och halvera koldioxidutsläppen i

förhållande till ett traditionellt byggt hus enligt dagens metoder och regelverk.

Exempelvis använder vi system som återanvänder mer än 80% av värmen i

husen. Som ytterligare en åtgärd i miljöutvecklingen fick Veidekke Sverige

som första byggare i Sverige ett flerbostadshus, Brf Snökristallen i Västertorp

(Stockholm), Svanenmärkt.

År 2011 har Veidekke funnits i 75 år och är ett företag som hittills aldrig gått

med förlust. Idag är vi verksamma i Norge, Sverige och Danmark.

Veidekke jobbar mycket med värderingar och värdeskapande samspel mellan

våra kunder, leverantörer, medarbetare och ledare. Det är symboliserat som

ett hus, Veidekkehuset, med värderingarna som grund, de olika aktörerna

som pelare eller väggar och samspelet som tak och är det viktigaste huset vi

någonsin byggt.


