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Vägen till ett 
kärleksfullt hem 

går genom skogen.
Det finns ungefär 23,5 miljoner hektar skog i Sverige. Inte undra på att vi har en lång och gedi-
gen historia att bygga trähus i vårt land. Den gamla tiondeboden vid Ingatorps kyrka timrades 
av talltimmer redan 1229 och står fortfarande kvar. A-hus är en del av den här traditionen.

Vi är en av Sveriges äldsta hustillverkare och har byggt tusen och åter tusen hus sedan 1946. 
Varje hus blir ett unikt hem, byggt av trä från våra egna och närliggande skogar. Vi älskar trä 
och tänker fortsätta jobba med det materialet även i framtiden.

För att kommande generationer ska kunna fortsätta att bygga kärleksfulla hem återplanterar 
vi 75 nya träd för varje hus vi bygger. Vi tar på så sätt hand om ditt hus redan som liten planta. 
Efter närmare 70 år är det dags för avverkning och under alla dessa år håller vi ett vakande 
öga på varje träd. Långsiktig och omsorgsfull skogsvård är en del av vår verksamhet. Det är 
ingen överdrift att kalla skogen för vårt andra hem.

Vi bygger alla våra hus inomhus i Anneberg, söder om Göteborg. Där är det 20 grader varmt, 
torrt och vindstilla. Här ligger också ett av våra egna sågverk. I ena änden åker det in träd-
stockar och i andra änden kommer det ut färdiga A-hus. Vi har med andra ord full kontroll hela 
vägen. Oavsett vilken husmodell du tilltalas av så lovar vi att det kommer att bli ett trivsamt 
och genomtänkt hem.

Får vi lov att plantera ett nytt hus åt dig?



Kärleken 
till skogen.

Löpning i skogen ger mig energi, det är kombinationen av att få frisk luft och en avslapp-
nad miljö som gör att jag mår bra. Många gånger är det under löpturerna som lösningar 
på vardagsproblemen dyker upp och nya idéer kläcks.

Att använda skogen till återhämtning är något jag uppmanar många till, inte minst min familj. 
Mina barn hade inte mycket mer än lärt sig gå, innan de fick uppleva sina första stunder i skogen 
fyllda med korvgrillning, bär- och svampplockning och fiske. Intresset för skogen har jag mina 
föräldrar och inte minst farfar att tacka för. Precis som för mina barn började det tidigt även för 
mig, jag var inte så gammal när jag fick vara med vid både skogsavverkning och återplantering. 

För A-hus, som har blivit mitt andra hem efter tolv år på företaget, har också skogen en stor be-
tydelse. Det är här vi hämtar den viktigaste råvaran till våra hus. Vi brukar säga att vägen till ett 
kärleksfullt hem går genom skogen. Och så är det faktiskt. För på A-hus har vi koll på hela kedjan 
från det att träden fälls och hämtas i skogen tills de kommer ut ur fabriken i form av färdiga 
husväggar och sedan hela vägen till ditt nya hem. Att bygga trähus gör att vi bidrar till en bättre 
miljö, då trä är både ett förnybart och ekologiskt material som binder koldioxid. Det finns ingen 
annan råvara att bygga i idag som är så miljövänlig som trä. 

Så kärleken till skogen är stor på många sätt. Och jag tror att många kan hålla med mig om att en 
grillad korv aldrig smakar bättre än när det grillats över öppen eld - just i skogen!
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Kärleksfulla hem är A-hus kompletta husutbud. Våra medarbetare, hela vägen från ritbordet via fabriken och ut till säljare och  
entreprenörer, lägger ner stort engagemang, kärlek och tid på att bygga hus där det ska kännas att kärleken sitter i väggarna.  

I Kärleksfulla hem-serien har du som kund möjlighet att göra justeringar i planlösningar och välja bland många olika materialval. 

Vi har plockat ut några av våra Kärleksfulla hem och gjort dem till Favorithem, helt enkelt våra storsäljare och mest omtyckta  
husmodeller. Våra Favorithem har fasta planlösningar och ett noga utvalt materialvalssortiment från välkända leverantörer, men  

som samtidigt är tillräckligt stort så att du kan sätta din personliga prägel på huset. Allt för att kunna erbjuda dig hus med  
hög kvalitet och till ett fördelaktigt pris. Du kan givetvis ändra planlösning och välja andra material än vad som erbjuds  

i ett Favorithem, och på så sätt köpa det som ett Kärleksfullt hem.

FavoritKärlek

Välj mellan 45 villor 
och ett oändligt antal hem.

8



9



Vi på A-hus vill göra det enkelt för dig. 
Våra duktiga arkitekter har fått uppdraget att skapa varma, tilltalande och välkomnande hus, 

som samtidigt är snälla mot din plånbok. Och de har verkligen lyckats.

Våra Favorithem är det bästa vi har. Precis som namnet avslöjar har det blivit våra kunders favoriter. 
Här har vi tagit fram planlösningar som vi vet är funktionella och sedan förfinat dem så att de blivit ännu bättre - och hemtrevligare.

Favorithemmen har fasta planlösningar och ett noga utvalt materialvalssortiment från välkända leverantörer, 
men som samtidigt är tillräckligt stort så att du kan sätta din personliga prägel på huset. 

Allt för att kunna erbjuda dig hus med hög kvalitet och till ett fördelaktigt pris.

Favorit
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Du vet väl att alla våra hus som ingår i Favorithem 
också kan köpas som ett Kärleksfullt hem? 

Det innebär att du kan göra personliga anpassningar i planlösningar och välja bland ännu fler materialval. 
Din lokala säljare kan svara på alla dina frågor kring våra Favorithem. 

11

Villa Kobbskär 1-planVilla Aspudden 1-plan Villa Vallda 1-planVilla Sjötorp 1-plan

Villa Hällevik 1-planVilla Nidingen 1-planVilla Vinga 1-plan Villa Sandö 1-plan

Villa Lindö 1-plan

Villa Skärhamn 1-plan eller 2-plan Villa Vaxholm 2-planVilla Ekbacken 2-planVilla Anneberg 2-plan

Villa Ellagård 2-planVilla Solbacka 1-plan eller 1,5-plan Villa Ängsgården 2-plan

Favorithem



Kärleksfulla hem är A-hus kompletta husutbud. 
Våra medarbetare, hela vägen från ritbordet via fabriken och ut till säljare och entreprenörer, 

lägger ner stort engagemang, kärlek och tid på att bygga hus där det ska kännas att kärleken sitter i väggarna.  

På följande husmodeller har du som kund möjlighet att göra justeringar i planlösningar och välja bland ännu fler materialval.

Ta gärna hjälp av närmaste säljare för att skapa ditt personliga Kärleksfulla hem.

Kärlek

Villa Ugglarp 1-plan Villa Måseskär 1-planVilla Brantevik 1-plan

Kärleksfulla hem

Villa Torekov 1-plan
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Kärleksfulla hem

Villa Kattvik Sluttningshus

Villa Skanör 2-plan Villa Älvsåker Sluttningshus Villa Örsvik Sluttningshus Villa Gullholmen Sluttningshus

Villa Onsala 2-planVilla Arholma 2-plan

Villa Svanhall 1,5-planVilla Kivik 1,5-plan

Villa Björkö 2-plan Villa Nockeby 2-plan

Villa Edsviken 2-plan Villa Vendelsö 2-plan

Villa Haväng 1,5-planVilla Hållö 1,5-plan

Villa Stocksund 2-plan Villa Ängby 2-plan

Villa Lindholmen 2-planVilla Vårholma 1,5-plan

Villa Duvnäs 1-plan Villa Dalarö 1-plan

Villa Smygehamn 1-plan Villa Stenskär 1-plan Villa Styrsö 1-plan Villa Hasseludden 1-plan

Kärleken sitter i väggarna.
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Bilderna i katalogen kan visa detaljer som inte ingår i vår standardleverans. Det kan också förekomma tillval och speciallösningar som vi inte längre kan erbjuda. Tekniska lösningar som visas på bilderna 
kan även vara förändrade p.g.a. nya regler. Vi på A-hus AB förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar eller andra förändringar.  Du är alltid välkommen att kontrollera aktuell ritning hos någon av våra 
säljare. Standardplanlösningarna i katalogen visas i skala 1:100.

Vi tål att jämföras.
• Tryggt, privatägt husföretag startat 1946

• Både A-hus AB och moderbolaget Derome AB har kreditklassning AAA

• 1-årig villaförsäkring, färdigställandeförsäkring och 10-års garanti på byggmaterial, utfört arbete 

och konstruktion

• Kvalitetscertifierade enl. ISO 9001 och Miljöcertifierade enl. ISO 14001

• Kontroll på kvaliteten i alla led - från skog till färdigt hus

• Husen byggs inomhus i torra och varma lokaler med hög prefabriceringsgrad

• Husen byggs i trä - det enda förnyelsebara byggmaterialet som dessutom binder koldioxid

• Energieffektivt och tätt klimatskal - 265 mm välisolerad 3-skiktsvägg (U-värde 0,15 W/m²K)

• Isolerade innerväggar

• Träfiberskiva bakom gips på insida yttervägg, en fördel när du skall sätta upp saker på väggarna

• Grunden består av platta på mark med vattenburen golvvärme 

• Grundmålad utvändig panel

• Grundmålad råspont i luckor till undertak

• Aluminiumklädda fönster, U-värde 0,9-1,0

• Invändig takhöjd 2,50 m

• Kan erbjuda total-, general- och delad entreprenad

• 1-års villalarm ingår vid totalentreprenad

• Provtryckning ingår vid totalentreprenad

• Alla säljare är utbildade och auktoriserade av TMF (Trä- och möbelföretagen)

• Öppen och tydlig prissättning där rabatter, tillägg och avdrag redovisas

A-hus     Husföretag 2   Husföretag 3
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Favorit

Villa Aspudden
1-plan | 5 rum och kök | Boyta 117 kvm | Byggarea 133 kvm

Välplanerade kvadratmeter. Höga fönster. Ryggåstak.

Husfakta.
Hustyp  1-plan
Antal rum 5 rum och kök
Antal sovrum 4
Boyta  117 kvm
Byggarea 133 kvm
Bygghöjd 3,2 m
Nockhöjd 5,4 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 27°
Ryggåstak Standard

ASPUDDEN
SKALA 1:100

ASPUDDEN
SKALA 1:100
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Favorit Våra Favorithem har fasta planlösningar och ett noga utvalt materialsortiment från kända varumärken, men som samtidigt är tillräckligt 
stort så att du kan sätta din personliga prägel på huset. Allt för att kunna erbjuda dig hus med hög kvalitet och till ett fördelaktigt pris. 

Favorithem kan även köpas som ett Kärleksfullt hem där du kan göra personliga anpassningar i planlösningar och välja bland ännu fler 
materialval. Kontakta din lokala säljare.

Kärlek

UTV. 14,9

UT
V.

 10
,1

ASPUDDEN
SKALA 1:100

Skala 1:100
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1-plan



Villa Sjötorp
1-plan | 6 rum och kök | Boyta 118 kvm | Byggarea 133 kvm

Kvadratsmart. Perfekt för den smala tomten. Gavelställt.

Husfakta.
Hustyp  1-plan
Antal rum 6 rum och kök
Antal sovrum 4
Boyta  118 kvm
Byggarea 133 kvm
Bygghöjd 3,2 m
Nockhöjd 5,5 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 27°

Favorit

20



Favorit Våra Favorithem har fasta planlösningar och ett noga utvalt materialsortiment från kända varumärken, men som samtidigt är tillräckligt 
stort så att du kan sätta din personliga prägel på huset. Allt för att kunna erbjuda dig hus med hög kvalitet och till ett fördelaktigt pris. 

Favorithem kan även köpas som ett Kärleksfullt hem där du kan göra personliga anpassningar i planlösningar och välja bland ännu fler 
materialval. Kontakta din lokala säljare.

Kärlek

Tillval - Entréveranda.

SJÖTORP
SKALA 1:100

UTV. 14,9

SJÖTORP ENTRÉVERANDA
SKALA 1:100

Skala 1:100
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1-plan



Villa Vallda
1-plan | 6 rum och kök | Boyta 126 kvm | Byggarea 144 kvm

Smart & välplanerat. Två sovavdelningar.

Husfakta.
Hustyp  1-plan
Antal rum 6 rum och kök
Antal sovrum 4
Boyta  126 kvm
Byggarea 144 kvm
Bygghöjd 3,2 m
Nockhöjd 5,5 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 27°

VALLDA
SKALA 1:100

Favorit
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Favorit Våra Favorithem har fasta planlösningar och ett noga utvalt materialsortiment från kända varumärken, men som samtidigt är tillräckligt 
stort så att du kan sätta din personliga prägel på huset. Allt för att kunna erbjuda dig hus med hög kvalitet och till ett fördelaktigt pris. 

Favorithem kan även köpas som ett Kärleksfullt hem där du kan göra personliga anpassningar i planlösningar och välja bland ännu fler 
materialval. Kontakta din lokala säljare.

Kärlek

2,2 m2

4.6 m2

8.6 m2

13.0 m2

UTV. 16,1

UT
V.

 8,
9

VALLDA
SKALA 1:100

5.6m2

Skala 1:100
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1-plan



Villa Vallda
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Bilderna kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration.

1-plan
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Villa Kobbskär
1-plan | 5 rum och kök | Boyta 127 kvm | Byggarea 159 kvm

 Härlig veranda. Luftig planlösning. Ryggåstak. 

Husfakta.
Hustyp  1-plan
Antal rum 5 rum och kök
Antal sovrum 3
Boyta  127 kvm
Byggarea 159 kvm
Bygghöjd 3,4 m
Nockhöjd 5,0 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 27/18°
Ryggåstak Standard

KOBBSKÄR
SKALA 1:100

Favorit
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Favorit Våra Favorithem har fasta planlösningar och ett noga utvalt materialsortiment från kända varumärken, men som samtidigt är tillräckligt 
stort så att du kan sätta din personliga prägel på huset. Allt för att kunna erbjuda dig hus med hög kvalitet och till ett fördelaktigt pris. 

Favorithem kan även köpas som ett Kärleksfullt hem där du kan göra personliga anpassningar i planlösningar och välja bland ännu fler 
materialval. Kontakta din lokala säljare.

Kärlek

RYGGÅSTAK

UTV. 14,9

UT
V.

 8,
3

UT
V.

 11
,3

KOBBSKÄR
SKALA 1:100

Skala 1:100
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1-plan



Villa Kobbskär
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Bilderna kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration.

Bilder från 
vårt visningshus
på Husknuten, 

Västra Frölunda.

1-plan
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Villa Vinga
1-plan | 5 rum och kök | Boyta 140 kvm | Byggarea 157 kvm

Karaktäristiska vinklar. Överraskande planlösning.

Husfakta.
Hustyp  1-plan
Antal rum 5 rum och kök
Antal sovrum 4
Boyta  140 kvm
Byggarea 157 kvm
Bygghöjd 3,2 m
Nockhöjd 5,1 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 18°
Ryggåstak Standard

VINGA
SKALA 1:100

VINGA
SKALA 1:100

VINGA
SKALA 1:100

VINGA
SKALA 1:100

Favorit
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Favorit Våra Favorithem har fasta planlösningar och ett noga utvalt materialsortiment från kända varumärken, men som samtidigt är tillräckligt 
stort så att du kan sätta din personliga prägel på huset. Allt för att kunna erbjuda dig hus med hög kvalitet och till ett fördelaktigt pris. 

Favorithem kan även köpas som ett Kärleksfullt hem där du kan göra personliga anpassningar i planlösningar och välja bland ännu fler 
materialval. Kontakta din lokala säljare.

Kärlek

VINGA
SKALA 1:100

ENTRÈPLAN

Byggarea Bruttoarea Boarea
157 m²  157 m²  140 m²

UTV. 15,5

Skala 1:100
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1-plan



Villa Vinga

Bilderna kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration.32



1-plan
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Villa Nidingen
1-plan | 6 rum och kök | Boyta 154,5 kvm | Byggarea 172,2 kvm

Karaktäristiska vinklar. Överraskande planlösning.

Husfakta.
Hustyp  1-plan
Antal rum 6 rum och kök
Antal sovrum 4 st
Boyta  154,5 kvm
Byggarea 172,2 kvm
Bygghöjd 3,2 m
Nockhöjd 5,1 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 18°
Ryggåstak Standard

Favorit

Nytt hus! 
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Favorit Våra Favorithem har fasta planlösningar och ett noga utvalt materialsortiment från kända varumärken, men som samtidigt är tillräckligt 
stort så att du kan sätta din personliga prägel på huset. Allt för att kunna erbjuda dig hus med hög kvalitet och till ett fördelaktigt pris. 

Favorithem kan även köpas som ett Kärleksfullt hem där du kan göra personliga anpassningar i planlösningar och välja bland ännu fler 
materialval. Kontakta din lokala säljare.

Kärlek

NIDINGEN
SKALA 1:100

ENTRÈPLAN

Byggarea Bruttoarea Boarea
172 m²   172 m²  155 m²

UTV. 17,3 

UT
V. 

11,
3 

Skala 1:100

Ny större variant av storsäljaren Villa Vinga.
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1-plan



Bilderna kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration.

Villa Nidingen
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1-plan
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Villa Sandö
1-plan | 6 rum och kök | Boyta 141 kvm | Byggarea 162 kvm

Vinkelhus. Perfekt för tonårsfamiljen. Skyddad entré. 

Husfakta.
Hustyp  1-plan
Antal rum 6 rum och kök
Antal sovrum 4
Boyta  141 kvm
Byggarea 162 kvm
Bygghöjd 3,2 m
Nockhöjd 5,0 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 23°
Ryggåstak Tillval

Favorit

Nytt hus! 
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Favorit Våra Favorithem har fasta planlösningar och ett noga utvalt materialsortiment från kända varumärken, men som samtidigt är tillräckligt 
stort så att du kan sätta din personliga prägel på huset. Allt för att kunna erbjuda dig hus med hög kvalitet och till ett fördelaktigt pris. 

Favorithem kan även köpas som ett Kärleksfullt hem där du kan göra personliga anpassningar i planlösningar och välja bland ännu fler 
materialval. Kontakta din lokala säljare.

Kärlek

UTV. 13,7

Skala 1:100
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1-plan



Villa Hällevik
1-plan | 6 rum och kök | Boyta 150 kvm | Byggarea 172 kvm

Ljust & rymligt. Generösa glaspartier. Ryggåstak.

HÄLLEVIKHÄLLEVIK

HÄLLEVIK

Husfakta.
Hustyp  1-plan
Antal rum 6 rum och kök
Antal sovrum 4
Boyta  150 kvm
Byggarea 172 kvm
Bygghöjd 3,2 m
Nockhöjd 4,9 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 27°
Ryggåstak Standard

Favorit

HÄLLEVIK
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Favorit Våra Favorithem har fasta planlösningar och ett noga utvalt materialsortiment från kända varumärken, men som samtidigt är tillräckligt 
stort så att du kan sätta din personliga prägel på huset. Allt för att kunna erbjuda dig hus med hög kvalitet och till ett fördelaktigt pris. 

Favorithem kan även köpas som ett Kärleksfullt hem där du kan göra personliga anpassningar i planlösningar och välja bland ännu fler 
materialval. Kontakta din lokala säljare.

Kärlek

HÄLLEVIK
SKALA 1:100

UT
V. 

11,
3

ENTRÈPLAN

Byggarea Bruttoarea Boarea
171,9 m²   171,9 m²  150,4 m²

UTV. 19,1

HÄLLEVIK CARPORT
SKALA 1:100

Tillval - Sammanbyggd carport för två bilar. 

Skala 1:100
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1-plan



Villa Lindö
1-plan | 6 rum och kök | Boyta 162 kvm | Byggarea 185 kvm

Stilrent & ljust. Överraskande lösningar. Funktionellt.

Husfakta.
Hustyp  1-plan
Antal rum 6 rum och kök
Antal sovrum 4
Boyta  162 kvm
Byggarea 185 kvm
Bygghöjd 3,2 m
Nockhöjd 4,9 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 23°
Ryggåstak Standard

LINDÖ
SKALA 1:100

LINDÖ
SKALA 1:100

LINDÖ
SKALA 1:100

LINDÖ
SKALA 1:100

Favorit
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Favorit Våra Favorithem har fasta planlösningar och ett noga utvalt materialsortiment från kända varumärken, men som samtidigt är tillräckligt 
stort så att du kan sätta din personliga prägel på huset. Allt för att kunna erbjuda dig hus med hög kvalitet och till ett fördelaktigt pris. 

Favorithem kan även köpas som ett Kärleksfullt hem där du kan göra personliga anpassningar i planlösningar och välja bland ännu fler 
materialval. Kontakta din lokala säljare.

Kärlek

UT
V.

 14
,9

UTV. 16,7

LINDÖ
SKALA 1:100

6.7m2

3.3 m2

10.2 m2

10.2 m2

14.9 m2

Skala 1:100
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1-plan



Villa Lindö
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Bilderna kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration.

1-plan
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SKÄRHAMN 1-PLAN
SKALA 1:100

SKÄRHAMN 1-PLAN
SKALA 1:100

SKÄRHAMN 1-PLAN
SKALA 1:100

SKÄRHAMN 1-PLAN
SKALA 1:100

Villa Skärhamn 1-plan
1-plan | 3 rum och kök | Boyta 91 kvm | Byggarea 114 kvm

Ljust & trivsamt. Finns även som 2-plan.

Husfakta.
Hustyp  1-plan
Antal rum 3 rum och kök
Antal sovrum 2
Boyta  91 kvm
Byggarea 114 kvm
Bygghöjd 4,2 m
Nockhöjd 7,0 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 34°

Favorit
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Favorit Våra Favorithem har fasta planlösningar och ett noga utvalt materialsortiment från kända varumärken, men som samtidigt är tillräckligt 
stort så att du kan sätta din personliga prägel på huset. Allt för att kunna erbjuda dig hus med hög kvalitet och till ett fördelaktigt pris. 

Favorithem kan även köpas som ett Kärleksfullt hem där du kan göra personliga anpassningar i planlösningar och välja bland ännu fler 
materialval. Kontakta din lokala säljare.

Kärlek

SKÄRHAMN 1-PLAN
SKALA 1:100

VERANDA Skala 1:100

Finns även som 2-plan, se sida 50.
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1-plan



Villa Solbacka 1-plan
1-plan | 3 rum och kök | Boyta 91 kvm | Byggarea 104 kvm

Hemtrevligt & mysigt. Välplanerat. Funktionellt.

Husfakta.
Hustyp  1-plan
Antal rum 3 rum och kök
Antal sovrum 2
Boyta  91 kvm
Byggarea 104 kvm
Bygghöjd 3,6 m
Nockhöjd 7,8 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 45°

SOLBACKA 1-PLAN
SKALA 1:100

SOLBACKA 1-PLAN
SKALA 1:100

Favorit

48



Favorit Våra Favorithem har fasta planlösningar och ett noga utvalt materialsortiment från kända varumärken, men som samtidigt är tillräckligt 
stort så att du kan sätta din personliga prägel på huset. Allt för att kunna erbjuda dig hus med hög kvalitet och till ett fördelaktigt pris. 

Favorithem kan även köpas som ett Kärleksfullt hem där du kan göra personliga anpassningar i planlösningar och välja bland ännu fler 
materialval. Kontakta din lokala säljare.

Kärlek

13,2 m2

9,0 m2

UTV. 12,5

UT
V.

 8,
3

SOLBACKA 1-PLAN
SKALA 1:100

Skala 1:100

Finns även som 1,5-plan, se nästa uppslag
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1-plan



Villa Solbacka 1,5-plan
1,5-plan | 8 rum och kök | Boyta 156 kvm | Byggarea 104 kvm

Mysigt & hemtrevligt. Rymligt. Funktionellt.

Husfakta.
Hustyp  1,5-plan
Antal rum 6 rum och kök
Antal sovrum 4
Boyta  156 kvm
Entréplan 91 kvm
Överplan  65 kvm
Byggarea 104 kvm
Bygghöjd 3,6 m (kupa 6,0 m)
Nockhöjd 7,8 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 45°

SOLBACKA 1,5-PLAN
SKALA 1:100

SOLBACKA 1,5-PLAN
SKALA 1:100

SOLBACKA 1,5-PLAN
SKALA 1:100

SOLBACKA 1,5-PLAN
SKALA 1:100

Favorit

50



Favorit Våra Favorithem har fasta planlösningar och ett noga utvalt materialsortiment från kända varumärken, men som samtidigt är tillräckligt 
stort så att du kan sätta din personliga prägel på huset. Allt för att kunna erbjuda dig hus med hög kvalitet och till ett fördelaktigt pris. 

Favorithem kan även köpas som ett Kärleksfullt hem där du kan göra personliga anpassningar i planlösningar och välja bland ännu fler 
materialval. Kontakta din lokala säljare.

Kärlek

SOLBACKA 1,5-PLAN 
(UTAN KUPA)

SKALA 1:100

12.1 m2

DUSCH

SOLBACKA 1,5-PLAN
SKALA 1:100

13,2 m2

9,0 m2

UTV. 12,5

UT
V.

 8,
3

SOLBACKA 1-PLAN
SKALA 1:100SOLBACKA 1,5-PLAN 

(MED KUPA)
SKALA 1:100

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

ÖVERPLAN

Tillval - Takkupa.

Finns även som 1-plan, se sida 46.

1,5-plan
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Villa Skärhamn 2-plan
2-plan | 8 rum och kök | Boyta 157 kvm | Byggarea 114 kvm

Ljust & trivsamt. Många sovrum. Passar den stora familjen.

Husfakta.
Hustyp  2-plan
Antal rum 8 rum och kök
Antal sovrum 6
Boyta  157 kvm
Entréplan 91 kvm
Överplan  66 kvm
Byggarea 114 kvm
Bygghöjd 4,2 m (kupa 6,0 m)
Nockhöjd 7,0 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 34°

Favorit

SKÄRHAMN 2-PLAN
SKALA 1:100

SKÄRHAMN 2-PLAN
SKALA 1:100

SKÄRHAMN 2-PLAN
SKALA 1:100

SKÄRHAMN 2-PLAN
SKALA 1:100
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Favorit Våra Favorithem har fasta planlösningar och ett noga utvalt materialsortiment från kända varumärken, men som samtidigt är tillräckligt 
stort så att du kan sätta din personliga prägel på huset. Allt för att kunna erbjuda dig hus med hög kvalitet och till ett fördelaktigt pris. 

Favorithem kan även köpas som ett Kärleksfullt hem där du kan göra personliga anpassningar i planlösningar och välja bland ännu fler 
materialval. Kontakta din lokala säljare.

Kärlek

TT/
TS

VERANDA

SKÄRHAMN 2-PLAN
SKALA 1:100

TT/
TS

VERANDA

11.7 m2

SKÄRHAMN 2-PLAN 
(UTAN KUPA)

SKALA 1:100

TT/
TS

SKÄRHAMN 2-PLAN
SKALA 1:100

Tillval - Takkupa.

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

ÖVERPLAN

Finns även som 1-plan, se sida 44.

2-plan
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Villa Skärhamn
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Bilderna kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration.

2-plan
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Villa Ellagård
2-plan | 6 rum och kök | Boyta 145 kvm | Byggarea 90 kvm

Stora möjligheter. Rymligt & ljust. Välplanerat.

Husfakta.
Hustyp  2-plan
Antal rum 6 rum och kök
Antal sovrum 4
Boyta  145 kvm
Entréplan 72,5 kvm
Överplan  72,5 kvm
Byggarea 90 kvm
Bygghöjd 6,0 m
Nockhöjd 7,8 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 23°
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����������������������������������������������������������������������

Favorit
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Favorit Våra Favorithem har fasta planlösningar och ett noga utvalt materialsortiment från kända varumärken, men som samtidigt är tillräckligt 
stort så att du kan sätta din personliga prägel på huset. Allt för att kunna erbjuda dig hus med hög kvalitet och till ett fördelaktigt pris. 

Favorithem kan även köpas som ett Kärleksfullt hem där du kan göra personliga anpassningar i planlösningar och välja bland ännu fler 
materialval. Kontakta din lokala säljare.

Kärlek

12,8 m2

7,7 m2

SKRIVBORDS-
HÖRNA 7,4 m2

ELLAGÅRD
SKALA 1:100

UTV. 10,1

8,5 m2

UT
V.

 8,
3

12,8 m2

7,7 m2

SKRIVBORDS-
HÖRNA 7,4 m2

ELLAGÅRD
SKALA 1:100

UTV. 10,1

8,5 m2

UT
V.

 8,
3

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

ÖVERPLAN

2-plan
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Villa Ellagård
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Bilderna kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration. 59

2-plan



Villa Ängsgården
2-plan | 5 rum och kök | Boyta 147 kvm | Byggarea 94 kvm

Passar även på små tomter. Generösa umgängesytor.

Husfakta.
Hustyp  2-plan
Antal rum 5 rum och kök
Antal sovrum 3
Boyta  147 kvm
Entréplan 72 kvm
Överplan  75 kvm
Byggarea 94 kvm
Bygghöjd 6,0 m
Nockhöjd 7,7 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 23°

Favorit

60



Favorit Våra Favorithem har fasta planlösningar och ett noga utvalt materialsortiment från kända varumärken, men som samtidigt är tillräckligt 
stort så att du kan sätta din personliga prägel på huset. Allt för att kunna erbjuda dig hus med hög kvalitet och till ett fördelaktigt pris. 

Favorithem kan även köpas som ett Kärleksfullt hem där du kan göra personliga anpassningar i planlösningar och välja bland ännu fler 
materialval. Kontakta din lokala säljare.

Kärlek

SOVRUM 1
12,9 m²

SOVRUM 2
11,3 m²

VARDAGSRUM
24,2 m²

MATPLATS
12,4 m²

KÖK
10,8 m²ENTRÉ

3,2 m²

HALL
4,5 m²

WC/DUSCH
4,1 m²

KLÄDVÅRD
7,1 m²

HALL
9,8 m²

KLK
3,3 m²

SOVRUM 3
9,7 m²

BADRUM
6,2 m²

ALLRUM
14,3 m²

BALKONG
5,6 m²

SOVRUM 1
12,9 m²

SOVRUM 2
11,3 m²

VARDAGSRUM
24,2 m²

MATPLATS
12,4 m²

KÖK
10,8 m²ENTRÉ

3,2 m²

HALL
4,5 m²

WC/DUSCH
4,1 m²

KLÄDVÅRD
7,1 m²

HALL
9,8 m²

KLK
3,3 m²

SOVRUM 3
9,7 m²

BADRUM
6,2 m²

ALLRUM
14,3 m²

BALKONG
5,6 m²

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

ÖVERPLAN

2-plan
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Villa Anneberg
2-plan | 7 rum och kök | Boyta 154 kvm | Byggarea 102 kvm

Inbjudande & varm karaktär. Tilltalande lösningar.

Husfakta.
Hustyp  2-plan
Antal rum 7 rum och kök
Antal sovrum 5
Boyta  154 kvm
Entréplan 77 kvm
Överplan  77 kvm
Byggarea 102 kvm
Bygghöjd 6,0 m
Nockhöjd 7,8 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 23°

ANNEBERG
SKALA 1:100

ANNEBERG
SKALA 1:100

ANNEBERG
SKALA 1:100

ANNEBERG
SKALA 1:100

Favorit
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Favorit Våra Favorithem har fasta planlösningar och ett noga utvalt materialsortiment från kända varumärken, men som samtidigt är tillräckligt 
stort så att du kan sätta din personliga prägel på huset. Allt för att kunna erbjuda dig hus med hög kvalitet och till ett fördelaktigt pris. 

Favorithem kan även köpas som ett Kärleksfullt hem där du kan göra personliga anpassningar i planlösningar och välja bland ännu fler 
materialval. Kontakta din lokala säljare.

Kärlek

ANNEBERG
SKALA 1:100

101.9 m2

UTV. 8,3

UTV. 10,7

GÄSTRUM

ANNEBERG
SKALA 1:100

101.9 m2

UTV. 8,3

UTV. 10,7

GÄSTRUM

Rätvänd Spegelvänd

UTV. 10,7

UTV. 10,7

Tillval - Glasveranda.

Tillval - Balkong vid val av glasveranda.

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

ÖVERPLAN

2-plan
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Villa Anneberg
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Bilderna kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration.

2-plan
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Villa Ekbacken
2-plan | 5 rum och kök | Boyta 154 kvm | Byggarea 102 kvm

Generösa fönsterpartier. Rymligt kök. Gott om förvaring.

Husfakta.
Hustyp  2-plan
Antal rum 5 rum och kök
Antal sovrum 3
Boyta  154 kvm
Entréplan 77 kvm
Överplan  77 kvm
Byggarea 102 kvm
Bygghöjd 6,0 m
Nockhöjd 7,8 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 23°

EKBACKEN
SKALA 1:100

EKBACKEN
SKALA 1:100

EKBACKEN
SKALA 1:100

EKBACKEN
SKALA 1:100

Favorit
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Favorit Våra Favorithem har fasta planlösningar och ett noga utvalt materialsortiment från kända varumärken, men som samtidigt är tillräckligt 
stort så att du kan sätta din personliga prägel på huset. Allt för att kunna erbjuda dig hus med hög kvalitet och till ett fördelaktigt pris. 

Favorithem kan även köpas som ett Kärleksfullt hem där du kan göra personliga anpassningar i planlösningar och välja bland ännu fler 
materialval. Kontakta din lokala säljare.

Kärlek

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

ÖVERPLAN

2-plan
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Villa Ekbacken
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Bilderna kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration.

2-plan
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Villa Vaxholm
2-plan | 7 rum och kök | Boyta 182 kvm | Byggarea 123 kvm

Generösa fönsterpartier. Rymligt kök. Gott om förvaring.

Husfakta.
Hustyp  2-plan
Antal rum 7 rum och kök
Antal sovrum 5
Boyta  182 kvm
Entréplan 96 kvm
Överplan  86 kvm
Byggarea 123 kvm
Bygghöjd 6,0 m
Nockhöjd 7,8 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 23°

VAXHOLM
SKALA 1:100

VAXHOLM
SKALA 1:100

VAXHOLM
SKALA 1:100

VAXHOLM
SKALA 1:100

Favorit
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Favorit Våra Favorithem har fasta planlösningar och ett noga utvalt materialsortiment från kända varumärken, men som samtidigt är tillräckligt 
stort så att du kan sätta din personliga prägel på huset. Allt för att kunna erbjuda dig hus med hög kvalitet och till ett fördelaktigt pris. 

Favorithem kan även köpas som ett Kärleksfullt hem där du kan göra personliga anpassningar i planlösningar och välja bland ännu fler 
materialval. Kontakta din lokala säljare.

Kärlek

VAXHOLM
SKALA 1:100

VERANDA

UTV. 11,9

UT
V.

 10
,7

VAXHOLM
SKALA 1:100

99,4 m² 86,3 m²123,3 m² 110,7 m² 96,0 m²

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

ÖVERPLAN

2-plan
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Villa Vaxholm

Bilderna kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration.72



2-plan

73





Förverkliga 
husdrömmen.

Vi har över 70 års erfarenhet av husbyggnation. 
Det kan du känna dig trygg med.



När virket till våra hus växer upp i skogen ser de likadana ut. Därefter börjar förvandlingen, allt beroende 
av vem som ska flytta in i huset ändras husets karaktär. Det här är exempel på hur fyra husmodeller får 
olika uttryck när man väljer olika material till fasaden. Allt för att du ska hitta ett hus som smälter in i ett 
tätbebyggt område, på en midsommaräng, alldeles vid havet eller i skuggan av storskogens susande träd. 
Alla A-hus levereras med träfasad i standardutförande. 

Sätt stilen
med fasaden 



Villa Haväng Vit puts

Villa Anneberg Röd stående träpanel

Villa Nockeby Svart stående träpanel

Villa Smygehamn Röd liggande träpanel

Villa Haväng Röd stående panel

Villa Anneberg Svart liggande träpanel

Villa Nockeby Vit liggande träpanel

Villa Smygehamn Gul puts 77



Vi älskar trä. 





Bilderna kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration.
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Allt börjar med en idé
Och med en tomt. Hitta en tomt du tycker om och se 
till att spendera tid där. Hur stor är tomten? Hur stort 
får man bygga? Hur ser husen ut i samma område? 
Tänk också på solen och hur den vandrar. Den kan 
göra underverk om den tittar fram på rätt ställe, för att 
inte tala om var någonstans den går ner. Har du inte 
en tomt kan A-hus erbjuda tomter runt om i landet. 

Tänk igenom ekonomin
Ha ekonomisk genomgång med din bank och med oss 
och gör sedan en realistisk budget. Räkna med oförut-
sedda utgifter men också med förverkligande av dröm-
mar. Hur ser livssituationen ut idag och om några år? 
Det handlar om att välja till och välja bort och att göra 
det på ett ekonomiskt och genomtänkt sätt.

Vilken planlösning passar? 

Det första du behöver fundera igenom är vilka behov 
och önskemål du och din familj har på det nya huset. 
Utifrån det kan ni sedan välja planlösning. Våra villor 
har väl genomtänkta planlösningar som vi vet passar 
många familjer. Tillsammans hjälps vi åt att hitta en 
planlösning som passar dig och din familj perfekt!

Vilken husstil gillar du? 

Mycket av husets karaktär sitter i fasaden. Därför 
kan du välja olika stilar på fasaden när du bygger hus 
med oss.Genom de materialval du gör på husets fasad 
förändras husets uttryck. Förändring av taklösningar 
såsom exempelvis sadeltak eller pulpettak och föränd-
ring av fönsterplacering eller spröjs och val av ytter-
dörrar, är andra enkla sätt att ge ditt hem karaktär. 

$



Bilderna kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration.82
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Kärlek

Villa Ugglarp
1-plan | 3 rum och kök | Boyta 106 kvm | Byggarea 125 kvm

Öppen planlösning & varm karaktär. Ryggåstak som tillval. 

Husfakta.
Hustyp  1-plan
Antal rum 3 rum och kök
Antal sovrum 2
Boyta  106 kvm
Byggarea 125 kvm
Bygghöjd 3,2 m
Nockhöjd 5,2 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 27°
Ryggåstak Tillval

UGGLARP
SKALA 1:100

UGGLARP
SKALA 1:100

UGGLARP
SKALA 1:100

UGGLARP
SKALA 1:100
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UGGLARP
SKALA 1:100

Skala 1:100
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1-plan



Villa Brantevik
1-plan | 5 rum och kök | Boyta 135 kvm | Byggarea 155 kvm

Välplanerat. Separat vuxendel. Rejäl klädkammare.

Husfakta.
Hustyp  1-plan
Antal rum 5 rum och kök
Antal sovrum 3
Boyta  135 kvm
Byggarea 155 kvm
Bygghöjd 3,2 m
Nockhöjd 5,2 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Pulpettak
Taklutning 18°
Ryggåstak Tillval

BRANTEVIK
SKALA 1:100

BRANTEVIK
SKALA 1:100

BRANTEVIK
SKALA 1:100

BRANTEVIK
SKALA 1:100

Kärlek
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 9,
5

UTV. 17,3

BRANTEVIK
SKALA 1:100

Skala 1:100
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1-plan



Villa Måseskär
1-plan | 6 rum och kök | Boyta 137 kvm | Byggarea 171 kvm

Luft & rymd. Många sovrum. Välkomnande veranda. 

Husfakta.
Hustyp  1-plan
Antal rum 6 rum och kök
Antal sovrum 4
Boyta  137 kvm
Byggarea 171 kvm
Bygghöjd 3,4 m
Nockhöjd 5,0 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 18/27°
Ryggåstak Standard

MÅSESKÄR
SKALA 1:100

MÅSESKÄR
SKALA 1:100

MÅSESKÄR
SKALA 1:100

MÅSESKÄR
SKALA 1:100

Kärlek
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MÅSESKÄR
SKALA 1:100

RYGGÅSTAK

Skala 1:100

Större variant av Villa Kobbskär, med ett extra sovrum.

89

1-plan



Villa Torekov
1-plan | 5 rum och kök | Boyta 142 kvm | Byggarea 161 kvm

Rymligt vinkelhus. Generös förvaring. 

Husfakta.
Hustyp  1-plan
Antal rum 5 rum och kök
Antal sovrum 3
Boyta  142 kvm
Byggarea 161 kvm
Bygghöjd 3,2 m
Nockhöjd 5,0 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 23°
Ryggåstak Tillval

TOREKOV
SKALA 1:100

TOREKOV
SKALA 1:100

TOREKOV
SKALA 1:100

Kärlek
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TOREKOV
SKALA 1:100

Skala 1:100

91

1-plan



Villa Torekov

92



Bilderna kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration. 93

1-plan



Villa Smygehamn
1-plan | 5 rum och kök | Boyta 145 kvm | Byggarea 174 kvm

Generösa ytor. Välkomnande entré.

Husfakta.
Hustyp  1-plan
Antal rum 5 rum och kök
Antal sovrum 4
Boyta  145 kvm
Byggarea 174 kvm
Bygghöjd 3,2 m
Nockhöjd 5,0 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 23°
Ryggåstak Tillval

SMYGEHAMN
SKALA 1:100

SMYGEHAMN
SKALA 1:100

SMYGEHAMN
SKALA 1:100

SMYGEHAMN
SKALA 1:100

Kärlek
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UTV. 17,9

SMYGEHAMN

UT
V.

 10
,7

SKALA 1:100

Skala 1:100

95

1-plan



Villa Smygehamn
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Bilderna kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration. 97

1-plan



Villa Stenskär
1-plan | 6 rum och kök | Boyta 150 kvm | Byggarea 171 kvm

Klassiskt vinkelhus. Stora gemensamma utrymmen.

Husfakta.
Hustyp  1-plan
Antal rum 6 rum och kök
Antal sovrum 4
Boyta  150 kvm
Byggarea 171 kvm
Bygghöjd 3,2 m
Nockhöjd 4,9 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 23°
Ryggåstak Tillval

STENSKÄR
SKALA 1:100

STENSKÄR
SKALA 1:100

STENSKÄR
SKALA 1:100

STENSKÄR
SKALA 1:100

Kärlek
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UTV. 17,9

UT
V.

 11
,9

(RYGGÅSTAK)

Skala 1:100
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1-plan



Villa Styrsö
1-plan | 5 rum och kök | Boyta 150 kvm | Byggarea 172 kvm

Stora umgängesytor. Separata sovavdelningar.

Husfakta.
Hustyp  1-plan
Antal rum 5 rum och kök
Antal sovrum 3
Boyta  150 kvm
Byggarea 172 kvm
Bygghöjd 3,2 m
Nockhöjd 4,9 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 27°
Ryggåstak Tillval

STYRSÖ
SKALA 1:100

STYRSÖ
SKALA 1:100

STYRSÖ
SKALA 1:100

STYRSÖ
SKALA 1:100

Kärlek
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STYRSÖ
SKALA 1:100

Skala 1:100
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Villa Hasseludden
1-plan | 6 rum och kök | Boyta 161 kvm | Byggarea 182 kvm

Vinkelhus. Härlig matsal. Separat sovavdelning.

Husfakta.
Hustyp  1-plan
Antal rum 6 rum och kök
Antal sovrum 4
Boyta  161 kvm
Byggarea 182 kvm
Bygghöjd 3,2 m
Nockhöjd 5,0 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 23°
Ryggåstak Standard

HASSELUDDEN
SKALA 1:100

HASSELUDDEN
SKALA 1:100

Kärlek
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HASSELUDDEN 
SKALA 1:100

Skala 1:100
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Villa Duvnäs
1-plan | 6 rum och kök | Boyta 169 kvm | Byggarea 196 kvm

Stora ytor. Kök & vardagsrum separerat. Många sovrum.

Husfakta.
Hustyp  1-plan
Antal rum 6 rum och kök
Antal sovrum 4
Boyta  169 kvm
Byggarea 196 kvm
Bygghöjd 3,2 m
Nockhöjd 4,8 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 23°
Ryggåstak Tillval

DUVNÄS
SKALA 1:100

DUVNÄS
SKALA 1:100

DUVNÄS
SKALA 1:100

DUVNÄS
SKALA 1:100

Kärlek
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DUVNÄS
SKALA 1:100
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TEKNIKRUM
3.5 m2

GÄSTRUM
9.1 m2

Skala 1:100
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Villa Dalarö
1-plan | 6 rum och kök | Boyta 181 kvm | Byggarea 207 kvm

Lyxigt enplanshus. Stora öppna ytor. Gott om förvaring.

Husfakta.
Hustyp  1-plan
Antal rum 6 rum och kök
Antal sovrum 4
Boyta  181 kvm
Byggarea 207 kvm
Bygghöjd 3,2 m
Nockhöjd 4,8 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 23°
Ryggåstak Tillval

DALARÖ
SKALA 1:100

DALARÖ
SKALA 1:100

DALARÖ
SKALA 1:100

DALARÖ
SKALA 1:100

Kärlek
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DALARÖ
SKALA 1:100

Skala 1:100
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Villa Dalarö
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Bilderna kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration.

Vem bor här?
Mamma Margareta, pappa Patrik

och sönerna Thor och Teodor.

Byggnationsort: Nyköping 

Husmodell: Villa Stenskär
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De beställde sitt hus online

Maggan och Patrik vägde länge mellan att köpa ett begag-
nat hus och bygga ett nytt, men det var svårt att hitta 
något som de tyckte passade dem och deras växande 
familj. Husbyggnationen skulle helst rymmas inom deras 
budget och det var svårt.

”Låt hela byggresan bli en kul upp-
levelse. Grotta inte ner er till ångest 
i alla små detaljer, utan gör snabba 

val ibland så energin finns kvar hela 
vägen till de delar ni älskar mest.”

- Vi ville ha ett hus med kvalitet, men som inte stack iväg 
i pris, säger Maggan. A-hus visste vi mycket om sedan 
tidigare och kände oss trygga med, vilket betydde mycket.

JAKTEN PÅ ETT PRISVÄRT OCH BRA HUS
Paret beskriver sig som ganska vanliga personer i 30-års-
åldern som ser webben som en naturlig del av sin vardag. 

Som många andra hade de en begränsad budget och det 
var flera av deras vänner som blev förvånade över att de 
skulle bygga hus.

- Det gör man ju liksom inte om man inte har massor av 
pengar, skrattar Maggan. Men vi var modiga nog att söka 
efter prisvärda alternativ. Det är inget stort drömhus vi 
bygger, det är ett bra, funktionellt och snyggt hus som ska 
passa oss i minst tio år, utan att vi ska behöva fixa för 
mycket med det. 

ETT HUS PÅ EN DAG
Dagen då huset levererades beskriver familjen Hagman 
som en fantastisk dag. 
- Vi njöt, trots snöstorm. Plötsligt blev allt så verkligt. Vi 
var ute redan på morgonen för att se starten och hängde 
sedan vid huset från och till under dagen och såg vårt fina 
hus ta form. Det var väldigt fascinerande att se hur fort 
det gick. Att kunna gå in i huset på eftermiddagen var 
magiskt!

”Det var en stor kväll. Vi tryckte på knappen tillsammans”, säger Margareta Hagman, eller Maggan, som hon 
kallas. Margareta Hagman och Patrik Pettersson flyttade in i sitt hus nästan exakt ett år efter de tryckte på 
beställknappen på a-husonline.se.
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KIVIK
SKALA 1:100

KIVIK
SKALA 1:100

KIVIK
SKALA 1:100

KIVIK
SKALA 1:100

Villa Kivik
1,5-plan | 6 rum och kök | Boyta 144 kvm | Byggarea 97 kvm

Välplanerat & flexibelt. Takkupa som tillval. 

Husfakta.
Hustyp  1,5-plan
Antal rum 6 rum och kök
Antal sovrum 4
Boyta  144 kvm
Entréplan 84 kvm
Överplan  60 kvm
Byggarea 97 kvm
Bygghöjd 3,6 m (kupa 6,0 m)
Nockhöjd 7,5 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 45°

Kärlek

114



KLK

KIVIK (UTAN KUPA)
SKALA 1:100

KLK

KIVIK (UTAN KUPA)
SKALA 1:100

KIVIK (MED KUPA)
SKALA 1:100

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

Tillval - Takkupa.

Tillval - Vinkel.

ÖVERPLAN
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Villa Svanhall
1,5-plan | 7 rum och kök | Boyta 168 kvm | Byggarea 136 kvm

Maffig känsla med öppet till nock. Härligt ljusinsläpp.

Husfakta.
Hustyp  1,5-plan
Antal rum 7 rum och kök
Antal sovrum 5
Boyta  168 kvm
Entréplan 115 kvm
Överplan  53 kvm
Byggarea 136 kvm
Bygghöjd 3,6 m
Nockhöjd 7,2 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 45°
Ryggåstak Standard

SVANHALL (2-PLAN) 
SKALA 1:100

SVANHALL 1-PLAN 
SKALA 1:100

SVANHALL (2-PLAN) 
SKALA 1:100

SVANHALL (2-PLAN) 
SKALA 1:100

Kärlek
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SVANHALL (2-PLAN)
SKALA 1:100

5

FÖRRÅD

SVANHALL (2-PLAN)
SKALA 1:100

5

FÖRRÅD

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

ÖVERPLAN

Går att köpa både som 
1-plans och 1,5-planshus.
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Villa Hållö
1,5-plan | 5 rum och kök | Boyta 172 kvm | Byggarea 118 kvm

Härligt ljusinsläpp. Familjens privata del på övre plan.

Husfakta.
Hustyp  1,5-plan
Antal rum 5 rum och kök
Antal sovrum 3
Boyta  172 kvm
Entréplan 96 kvm
Överplan  76 kvm
Byggarea 118 kvm
Bygghöjd 3,6 m (vid kupa 6,0 m)
Nockhöjd 7,8 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 45°

HÅLLÖ
SKALA 1:100

HÅLLÖ
SKALA 1:100

HÅLLÖ
SKALA 1:100

HÅLLÖ
SKALA 1:100

Kärlek
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Tillval - Glasveranda.

HÅLLÖ (UTAN VERANDA)
SKALA 1:100

TT/
TS

SOVRUM 2
VARDAGSRUM / MATPLATS

HÅLLÖ (UTAN VERANDA)
SKALA 1:100

TT/
TS

SOVRUM 2
VARDAGSRUM / MATPLATS

HÅLLÖ (MED VERANDA)
SKALA 1:100

VARDAGSRUM / MATPLATS
52.0 m2

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

Tillval - Entréveranda med plåttak.

HÅLLÖ (MED VERANDA)
SKALA 1:100

VARDAGSRUM / MATPLATS
52.0 m2

ÖVERPLAN
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Villa Haväng
1,5-plan | 7 rum och kök | Boyta 179 kvm | Byggarea 124 kvm

Spännande hus i skånestil. Stora förvaringsmöjligheter.

Husfakta.
Hustyp  1,5-plan
Antal rum 7 rum och kök
Antal sovrum 5
Boyta  179 kvm
Entréplan 108 kvm
Överplan  71 kvm
Byggarea 124 kvm
Bygghöjd 3,6 m
Nockhöjd 7,2 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 45°

HAVÄNG (1,5-PLAN)
SKALA 1:100

HAVÄNG (1,5-PLAN)
SKALA 1:100

HAVÄNG (1,5-PLAN)
SKALA 1:100

HAVÄNG (1,5-PLAN)
SKALA 1:100

Kärlek
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HAVÄNG 1,5-PLAN
SKALA 1:100

WC/DUSCH

HAVÄNG 1,5-PLAN
SKALA 1:100

WC/DUSCH

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

ÖVERPLAN
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Villa Vårholma
1,5-plan | 8 rum och kök | Boyta 194 kvm | Byggarea 128 kvm

Ett hus som tar för sig. Rymliga ytor för gemenskap. 

Husfakta.
Hustyp  1,5-plan
Antal rum 8 rum och kök
Antal sovrum 5
Boyta  194 kvm
Entréplan 112 kvm
Överplan  82 kvm
Byggarea 128 kvm
Bygghöjd 3,6 m (vid kupa 6,0 m)
Nockhöjd 7,8 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 45°

VÅRHOLMA
SKALA 1:100

VÅRHOLMA
SKALA 1:100

VÅRHOLMA
SKALA 1:100

VÅRHOLMA
SKALA 1:100

Kärlek
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Tillval - Takkupa

VÅRHOLMA (MED KUPA)
SKALA 1:100

VÅRHOLMA (UTAN KUPA)
SKALA 1:100

ARBETSRUM

WC/DUSCH

VÅRHOLMA (MED KUPA)
SKALA 1:100

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

ÖVERPLAN
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Villa Lindholmen
2-plan | 5 rum och kök | Boyta 157 kvm | Byggarea 100 kvm

Kompakt & kvadratiskt hus. Lättplacerat. Välutnyttjade ytor.

Husfakta.
Hustyp  2-plan
Antal rum 5 rum och kök
Antal sovrum 3
Boyta  157 kvm
Entréplan 78,5 kvm
Överplan  78,5 kvm
Byggarea 100 kvm
Bygghöjd 6,0 m
Nockhöjd 7,6 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 18°

Kärlek
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LINDHOLMEN
SKALA 1:100

UTV. 9,5
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LINDHOLMEN
SKALA 1:100

LINDHOLMEN
SKALA 1:100

LINDHOLMEN
SKALA 1:100

LINDHOLMEN
SKALA 1:100

LINDHOLMEN
SKALA 1:100

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

ÖVERPLAN
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Villa Björkö
2-plan | 7 rum och kök | Boyta 172 kvm | Byggarea 122 kvm

Härlig glasveranda. Privat sovdel på övre plan.

Husfakta.
Hustyp  2-plan
Antal rum 7 rum och kök
Antal sovrum 5
Boyta  172 kvm
Entréplan 99 kvm
Överplan  73 kvm
Byggarea 122 kvm
Bygghöjd 4,2 m (kupa 6,0 m)
Nockhöjd 7,0 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 34°

BJÖRKÖ
SKALA 1:100

BJÖRKÖ
SKALA 1:100

BJÖRKÖ
SKALA 1:100

BJÖRKÖ
SKALA 1:100

Kärlek
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BJÖRKÖ
SKALA 1:100

BJÖRKÖ
SKALA 1:100

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

ÖVERPLAN
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Villa Nockeby
2-plan | 6 rum och kök | Boyta 175 kvm | Byggarea 108 kvm

Modernt hus. Takterrass på 13,2 kvm. Mycket förvaring.

Husfakta.
Hustyp  2-plan
Antal rum 6 rum och kök
Antal sovrum 4/5
Boyta  175 kvm
Entréplan 94,5 kvm
Överplan  80,6 kvm
Byggarea 108 kvm
Bygghöjd 6,0 m
Nockhöjd 6,7 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Pulpettak
Taklutning 4°

Kärlek

NOCKEBY
SKALA 1:100

NOCKEBY
SKALA 1:100

NOCKEBY
SKALA 1:100

NOCKEBY
SKALA 1:100

Nytt hus! 
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ENTRÉPLAN
Skala 1:100

UTV. 11,3

ÖVERPLAN
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Villa Stocksund
2-plan | 5 rum och kök | Boyta 175 kvm | Byggarea 103 kvm

Modernt formspråk. Umgängesytor på entréplan.

Husfakta.
Hustyp  2-plan
Antal rum 5 rum och kök
Antal sovrum 3
Boyta  175 kvm
Entréplan 86 kvm
Överplan  89 kvm
Byggarea 103 kvm
Bygghöjd 6,0 m
Nockhöjd 8,0 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Pulpettak
Taklutning 14/18°

STOCKSUND
SKALA 1:100

ALLRUM

Kärlek
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STOCKSUND
SKALA 1:100

STOCKSUND
SKALA 1:100

STOCKSUND
SKALA 1:100

ALLRUM

STOCKSUND
SKALA 1:100

ALLRUM

ENTRÉPLAN
Skala 1:100 ÖVERPLAN
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Villa Ängby
2-plan | 7 rum och kök | Boyta 187 kvm | Byggarea 109 kvm

Praktisk entré. Öppen planlösning. Förråd i köket.

Husfakta.
Hustyp  2-plan
Antal rum 7 rum och kök
Antal sovrum 5
Boyta  187 kvm
Entréplan 91 kvm
Överplan  96 kvm
Byggarea 109 kvm
Bygghöjd 6,0 m
Nockhöjd 7,7 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 23°

Kärlek
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ÄNGBY
SKALA 1:100

ÄNGBY
SKALA 1:100

ÄNGBY
SKALA 1:100

ÄNGBY
SKALA 1:100

ÄNGBY
SKALA 1:100

ÄNGBY
SKALA 1:100

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

ÖVERPLAN
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Villa Edsviken
2-plan | 6 rum och kök | Boyta 190 kvm | Byggarea 130 kvm

Modernt hus. Klassisk stil. Luft & rymd som signum. 

Husfakta.
Hustyp  2-plan
Antal rum 6 rum och kök
Antal sovrum 4
Boyta  190 kvm
Entréplan 114 kvm
Överplan  76 kvm
Byggarea 130 kvm
Bygghöjd 4,2 m
Nockhöjd 7,5 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 38°
Ryggåstak Standard

EDSVIKEN
SKALA 1:100

EDSVIKEN
SKALA 1:100

EDSVIKEN
SKALA 1:100

EDSVIKEN
SKALA 1:100

Kärlek
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EDSVIKEN
SKALA 1:100

WC/DUSCH

BADRUM

EDSVIKEN
SKALA 1:100

WC/DUSCH

BADRUM

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

ÖVERPLAN
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Villa Vendelsö
2-plan | 6 rum och kök | Boyta 191 kvm | Byggarea 119 kvm

Generös planlösning. Klädkammare i sovrummen.

Husfakta.
Hustyp  2-plan
Antal rum 6 rum och kök
Antal sovrum 3
Boyta  191 kvm
Entréplan 103 kvm
Överplan  88 kvm
Byggarea 118 kvm
Bygghöjd 3,6 m (kupa 5,9 m)
Nockhöjd 8,0 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 45°
Ryggåstak Tillval

Kärlek
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VENDELSÖ
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VENDELSÖ
SKALA 1:100

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

ÖVERPLAN
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Bilderna kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration.

Villa Vendelsö
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Bilderna kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration.

Villa Vendelsö

142



Från vinkelutbyggnadens fönster på andra våning syns havsin-
loppet mellan träden och det var just den utsikten som familjen 
gärna ville åt när de bestämde sig för att bygga ett 2-planshus.

- Vi tittade först på 1-planshus eftersom grannarna har byggt 
det. Men när vi upptäckte utsikten som vi skulle få från andra 
våning så ville vi gärna bygga detta hus istället. Sen är det ju 
både rymligt och ljust. ”Åh vad stort, åh vad fint” säger många 
gäster när de kommer in genom dörren, berättar Camilla 
Sigurdh.

”Våga fråga! Fråga säljaren, fråga 
snickaren och andra som kan ha 

en annan kunskap och syn på 
saker och ting i samband med 

husbyggnationen.”

NÄRA KONTAKT MED SÄLJAREN
Camilla poängterar vikten av att hitta en säljare som man kom-
mer bra överens med.
- Vi är hur nöjda som helst. Han var kunnig och bra på alla sätt 
och kändes nästan lite som en morfar till mig, skrattar Camilla. 
Dessutom stämde hans första produktionskostnadskalkyl 
nästan exakt med slutfakturan, vilket ju inte är en självklarhet.

VILL REDAN GÖRA OM
Det sägs ju att man aldrig riktigt blir klar med ett hus. Och även 
om familjen Sigurdh flyttade in i ett nyckelfärdigt hus för bara 
ett par år sedan, så finns det saker att jobba vidare på.
- Jag hade ju velat ha ett ännu större hus! Och göra lite änd-
ringar i planlösningen av hallen och köket, säger Camilla. Men 
det får vi se vad det blir av det. En walk-in-closet hade jag 
också velat ha. Den skulle ligga i anslutning till tvättstugan, det 
hade varit perfekt.

Gediget hus 
vid Fjärden
Familjen Sigurdh i Nyköping trivs utmärkt i sin Villa 
Vendelsö. ”Huset känns gediget och att det är byggt utan 
något slarv”, säger Camilla Sigurdh.

Vem bor här?
Mamma Camilla, pappa Jocke 

och barnen William, Alice och Elsa

Byggnationsort: Nyköping 

Husmodell: villa Vendelsö
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Villa Arholma
2-plan | 6 rum och kök | Boyta 199 kvm | Byggarea 147 kvm

Sekelskiftesdröm. Välkomnande verandor. Många fönster. 

Husfakta.
Hustyp  2-plan
Antal rum 6 rum och kök
Antal sovrum 4
Boyta  199 kvm
Entréplan 108 kvm
Överplan  91 kvm
Byggarea 147 kvm
Bygghöjd 5,3 m
Nockhöjd 8,3 m (tornet 10,2 m)
Fasad  Skärgårdspanel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 38°

ARHOLMA
SKALA 1:100

ARHOLMA
SKALA 1:100

ARHOLMA
SKALA 1:100

ARHOLMA
SKALA 1:100

Kärlek
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ARHOLMA
SKALA 1:100

ÖPPET UPP ÖPPET NER

FÖRRÅD

ARHOLMA
SKALA 1:100

ÖPPET UPP ÖPPET NER

FÖRRÅD

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

ÖVERPLAN
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Villa Arholma
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Villa Onsala
2-plan | 6 rum och kök | Boyta 201 kvm | Byggarea 131 kvm

Vackert yttre & rymligt inre. Stort kök. Ryggåstak. 

Husfakta.
Hustyp  2-plan
Antal rum 6 rum och kök
Antal sovrum 4
Boyta  201 kvm
Entréplan 108 kvm
Överplan  93 kvm
Byggarea 131 kvm
Bygghöjd 5,0 m (kupa 6,0 m)
Nockhöjd 7,7 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 38°
Ryggåstak Standard

ONSALA
SKALA 1:100

ONSALA
SKALA 1:100

ONSALA
SKALA 1:100

ONSALA
SKALA 1:100

Kärlek
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ONSALA
SKALA 1:100

ONSALA
SKALA 1:100

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

ÖVERPLAN
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Villa Onsala
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Villa Skanör
2-plan | 6 rum och kök | Boyta 203 kvm | Byggarea 133 kvm

Moderna former. Ljus & rymd. Full takhöjd i entrén.

Husfakta.
Hustyp  2-plan
Antal rum 6 rum och kök
Antal sovrum 4
Boyta  203 kvm
Entréplan 115 kvm
Överplan  88 kvm
Byggarea 133 kvm
Bygghöjd 6,0 m
Nockhöjd 7,7 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 18/23°

SKANÖR
SKALA 1:100

SKANÖR
SKALA 1:100

SKANÖR
SKALA 1:100

SKANÖR
SKALA 1:100

Kärlek
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SKALA 1:100
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ENTRÉPLAN
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ÖVERPLAN
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Bilderna kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration.154
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Bilderna kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration.



FUNDERA SJÄLV FÖRST
Vilken tid på dygnet vill du helst sitta på din uteplats - morgon, middag, eller kväll? 
Ett tips är att åka ut och titta på tomten vid olika tidpunkter på dagen. Fundera på 
planlösning och lägen för uteplatser samtidigt för bästa möjliga helhetslösning. Tänk 
på att anpassa huset efter den miljö där det ska byggas så att det harmoniserar med 
omgivningen. 

Sara Lidén, husdesigner A-hus

Anders Carlsson, teknisk chef Derome Hus

Anders Carlsson, teknisk chef Derome Hus

Sara Lidén, husdesigner A-hus

Unika sluttningshus

”Alla platser har unika förutsättningar. Att se möj-
ligheterna i varje tomt och ta till vara på dem är 
både roligt och utmanande. Det är alltid spännan-
de att skapa hus som harmoniserar med naturen”

”Vi har en grundlösning som eliminerar köld-
bryggor och lyckas på så sätt uppnå samma låga 
U-värde som vår ordinarie vägg, vilket ofta är en 
svårighet i traditionella sluttningsgrunder.”

Det går att bygga hus på alla slags tomter. En sluttningstomt skiljer sig lite mot andra, 
mer plana tomter. Det gör att man behöver funderar en vända extra, för att få till 
huset så att det passar just din tomt. Men inga problem - vi hjälper dig från början 
till slut. 
Det gäller att undvika att ändra på tomtens naturliga förutsättningar utan istället ta 
till vara på alla möjligheter när du planerar infarter, altaner och härliga uteplatser. 
Lägg märke till tomtens naturliga höjdskillnader, vilka med fördel kan tas upp med 
till exempel murar, slänter, planteringar och trappor. Låt fantasin flöda! Inget hus blir 
det andra likt och så är fallet även för sluttningshus. Låt dig inspireras av våra slutt-
ningshus på följande sidor, så formar vi sedan ditt unika hus utifrån dina önskemål 
och förutsättningar tillsammans.
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Villa Älvsåker
Sluttningshus | 5 rum och kök | Boyta 152 kvm | Byggarea 88 kvm

Lättplacerat & funktionellt. Stora sovrum.

Husfakta.
Hustyp  Sluttningshus
Antal rum 5 rum och kök
Antal sovrum 3
Boyta  152 kvm
Entréplan 75 kvm
Överplan  77 kvm
Byggarea 88 kvm
Bygghöjd 6,0 m
Nockhöjd 7,8 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 23°
Ryggåstak Tillval

ÄLVSÅKER
SKALA 1:100

ÄLVSÅKER
SKALA 1:100

ÄLVSÅKER
SKALA 1:100

ÄLVSÅKER
SKALA 1:100

Kärlek
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FÖRRÅD

ÄLVSÅKER
SKALA 1:100

FÖRRÅD

ÄLVSÅKER
SKALA 1:100

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

ÖVERPLAN
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Villa Örsvik
Sluttningshus | 7 rum och kök | Boyta 162 kvm | Byggarea 120 kvm

Stor härlig balkong. Familjens privata del på nedre plan.

Husfakta.
Hustyp  Sluttningshus
Antal rum 7 rum och kök
Antal sovrum 4
Boyta  162 kvm
Entréplan 82 kvm
Överplan  80 kvm
Byggarea 120 kvm
Bygghöjd 6,0 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 23°
Ryggåstak Tillval

ÖRSVIK
SKALA 1:100

ÖRSVIK
SKALA 1:100

ÖRSVIK
SKALA 1:100

ÖRSVIK
SKALA 1:100

Kärlek
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ÖRSVIK
SKALA 1:100

ÖRSVIK
SKALA 1:100

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

NEDRE PLAN
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Villa Gullholmen
Sluttningshus | 6 rum och kök | Boyta 188 kvm | Byggarea 139 kvm

Ljust entréplan. Stor balkong ger pampig karaktär. 

Husfakta.
Hustyp  Sluttningshus
Antal rum 6 rum och kök
Antal sovrum 4
Boyta  188 kvm
Entréplan 95 kvm
Överplan  93 kvm
Byggarea 139 kvm
Bygghöjd 6,0 m
Nockhöjd 7,7 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Sadeltak
Taklutning 23°
Ryggåstak Tillval

GULLHOLMEN
SKALA 1:100

GULLHOLMEN
SKALA 1:100

GULLHOLMEN
SKALA 1:100

GULLHOLMEN
SKALA 1:100

Kärlek
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GULLHOLMEN
SKALA 1:100

FÖRRÅD

GULLHOLMEN
SKALA 1:100

FÖRRÅD

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

NEDRE PLAN
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Villa Kattvik
Sluttningshus | 5 rum och kök | Boyta 195 kvm | Byggarea 142 kvm

Öppen planlösning. Idealiskt för tonårsfamiljen. 

Husfakta.
Hustyp  Sluttningshus
Antal rum 5 rum och kök
Antal sovrum 3
Boyta  195 kvm
Entréplan 97 kvm
Överplan  98 kvm
Byggarea 142 kvm
Bygghöjd 5,9 m
Nockhöjd 7,9 m
Fasad  Stående eller liggande panel
Takutformning Pulpettak
Taklutning 14/18°
Ryggåstak Standard

KATTVIK
SKALA 1:100

KATTVIK
SKALA 1:100

KATTVIK
SKALA 1:100

KATTVIK
SKALA 1:100

Kärlek
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ENTRÉPLAN

KATTVIK
SKALA 1:100

RYGGÅSTAK

ENTRÉPLAN

KATTVIK
SKALA 1:100

RYGGÅSTAK

ENTRÉPLAN
Skala 1:100

ÖVERPLAN
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Bilderna kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration.Bilderna kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration.166
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Det här uppslaget visar enbart våra friliggande garage och carportar. 
Det går givetvis även att få garage och carportar som är sammanbyggda med våra hus.

Samtliga garage och carportar kan även levereras med pulpettak.

DUBBELCARPORT MED FÖRRÅD CCF 6-8
Byggarea: 54 kvm  | B: 6,3 m | L: 8,6 m 

ENKELGARAGE, CARPORT OCH FÖRRÅD GCF 7-7
Byggarea: 56 kvm  | B: 7,5 m | L: 7,5 m

Ditt garage säger lika mycket om din personlighet som ditt skrivbord. Och inget garage är det andra likt. 
Somliga sätter upp verktygshållaren på väggen där var sak har sin plats. Givetvis märkt med en liten dymo-
etikett. Andra utnyttjar sitt garage som en svart hål och lastar in allt från farmor vävstol till kartongen med 
julpynt. Dessa har ytterst sällan plats för en bil. Här på uppslaget ser du åtta olika varianter; för en eller två 
bilar; med eller utan förråd. Fundera nu över vilken typ du är och vad som kommer underlätta ditt vardagsliv. 
Är du tveksam kan du alltid ta en titt på ditt skrivbord.

ENKELCARPORT MED FÖRRÅD CF 4-8
Byggarea: 34 kvM | B: 3,9 m | L: 8,6 m 

ENKELGARAGE OCH CARPORT GC 7-6
Byggarea: 47 kvm  | B: 7,4 m | L: 6,3 m

Garage & carport
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Det här uppslaget visar enbart våra friliggande garage och carportar. 
Det går givetvis även att få garage och carportar som är sammanbyggda med våra hus.

Samtliga garage och carportar kan även levereras med pulpettak.

ENKELGARAGE MED SIDOFÖRRÅD GF 5-6
Byggarea: 32 kvm  | B: 5,1 m | L: 6,3 m

DUBBELGARAGE MED FÖRRÅD GG 6-6
Byggarea: 40 kvm  | B: 6,3 m | L: 6,3 m

Möjlighet finns att välja till en sidodörr enligt bild ovan.

ENKELGARAGE MED FÖRRÅD GF 4-7
Byggarea: 29 kvm  | B: 3,9 m | L: 7,5 m

ENKELGARAGE MED STÖRRE FÖRRÅD GF 6-6
Byggarea: 40 kvm  | B: 6,3 m | L: 6,3 m

Obs! Planlösningarna på detta uppslag är inte skalenliga. 169
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Håll koll på alla nya tomter inom Deromegruppen. 
Följ ”Tomtbanken” på Facebook.



Behöver du 
en tomt till 
ditt nya hem?
Då kan vi hjälpa dig! A-hus har många lediga tomter runt om i landet som 
står redo för att bygga ett nytt hem på. 

Besök www.a-hus.se/tomter eller prata med din säljare för att hitta den 
perfekta tomten för just ditt hus!



Totalentreprenad
Totalentreprenad innebär att A-hus sköter hela byggna- 
tionen av ditt hus och du har inget personligt ansvar  
för att färdigställa huset. A-hus bär det juridiska 
ansvaret och du flyttar in i ett nyckelfärdigt hus (ex-
klusive utvändig målning och trädgård). På de orter 
där vi kan erbjuda totalentreprenad drivs bygget av 
våra egna, erfarna byggledare som ansvarar för hela 
byggnationen. Byggledaren planerar byggnationen och 
koordinerar hantverkare och materialleveranser. Därtill  
ingår en färdigställandeförsäkring och en 10-års garan-
ti och en unik fullvärdeförsäkring. Denna övergår till en  
villaförsäkring efter att ditt hus står färdigt. Vid köp av 
totalentreprenad ingår alltid larm samt provtryckning 
av ditt hus.

Generalentreprenad
Vid generalentreprenad skrivs två avtal. Ett avtal teck-
nas för husbyggsatsen med A-hus och ett avtal tecknas 
med generalentreprenören. Generalentreprenören i sin 
tur handlar upp och ansvarar för erforderliga under- 
entreprenader gentemot dig som beställare. General-
entreprenören har samordningsansvaret för byggna-
tionen. Ritningar och samtliga handlingar för byggna-
tion ingår i ditt köp från A-hus. Vid generalentreprenad 
ger A-hus förslag på samarbetspartners (entreprenörer) 
runt om i landet som kan erbjuda byggnation av ditt  
A-hus. Säljaren finns givetvis med som stöd och är  
behjälplig med svar på frågor under hela processen.

Delad entreprenad 
Vid delad entreprenad upphandlar du själv de olika 
entreprenaderna (byggnation, VVS- och elentreprenad 
m. fl.) var och en för sig. Entreprenörerna är sidoentre-
prenörer i förhållande till varandra och beställaren (du) 
har samordningsansvaret. Du ansvarar alltså för att 
alla entreprenörer håller samma tidplan och att lever-
anserna av material planeras. Förenklat kan man säga 
att A-hus har ansvaret fram tills husbyggsatsen har  
levererats till tomten, därefter faller ansvaret på dig. 
Detta ansvar har du sedan genom hela byggnationen, 
oavsett hur många entreprenörer du anlitar. 

Olika entreprenadformer
beroende av byggort
A-hus kan erbjuda totalentreprenad i storstadsregion-
erna och på flertalet orter runt dessa regioner. I de 
orter där totalentreprenad inte kan erbjudas arbetar vi 
vanligtvis med byggnation på generalentreprenad med 
våra rutinerade och erfarna samarbetspartners. Fråga 
din säljare vad som gäller på just din byggort. 

Att välja rätt  
entreprenadform.
När du har bestämt dig för att bygga ett nytt hus är det också dags att börja fundera på hur du vill bygga ditt hus. 
Entreprenadformerna beskriver vem som har ansvaret för att allt går rätt till. Vägen till färdigt hus ser lite olika ut 
beroende på vilken entreprenadform du väljer. Här reder vi ut begreppen. 
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Hus med miljö- 
och energifokus.

När du köper hus från A-hus kan du vara trygg med att vi tar hand om miljön  
när vi bygger. För det första är trä världens mest miljövänliga bygg-
material, för det andra återplanterar vi 75 träd för varje hus vi bygger.  
Det innebär att vi planterar fler än vad det går åt när vi bygger ett hus. 

En av våra största styrkor i energihänseende är vår unika väggkonstruktion.  
Vi har lagt ner mycket tankemöda och kraft på att skapa en vägg som gör ditt 
hus så energismart som möjligt. 

”Vi har en av marknadens 
bästa energiväggar som 
uppfyller dagens och även 
morgondagens energikrav 
redan nu.”

Anders Carlsson, teknisk chef Derome Hus

Så här grönt är ditt hus.
Vi vill att du ska vara rustad för framtiden och de energikrav som ställs på 
hus i dagens och morgondagens samhälle. Här presenterar vi de bestånds-
delar av ditt hus som får det att bli nästan lika grönt som träden i skogen.
 
- En av marknadens mest energieffektiva vägg U-värde 0,15 W/m2K (standard) 
- Energieffektiva fönster från Trarydsfönster U-värde 0,9-1,0 W/m2K (standard) 
- Nibe F730 frånluftsvärmepump (standard)
- Siemens energisnåla vitvaror A++ (standard)
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VINDSBJÄLKLAG
500 mm isolering på plana bjälklag

U-värde 0,08 W/m2K

FÖNSTER
U-värde 0,9-1,0 W/m2K

GRUND
300 mm cellplast

under betongplatta
U-värde fr. 0,11 W/m2K

DÖRRAR
U-värde 1,0 W/m2K

VÄGG
265 mm 3-skiktsvägg
U-värde 0,15 W/m2K



Använd egenproducerad el med solceller från NIBE. När du 
köper ett hem från A-hus vill vi även erbjuda dig möjligheten 
att visa kärlek även till naturen. Genom att installera solceller 
på ditt hus får du lägre energikostnad och bidrar samtidigt till 
en bättre och grönare miljö.

Solcellspaketets grundsats innehåller tio paneler som kan 
kompletteras med fler eller reduceras med färre solpaneler, 
för en bättre och snyggare takanpassning. Det kallar vi stan-
dardiserad flexibilitet. Med solcellspaketet ”10 solpaneler” får 
du ut 3 kW. Solpanelerna kan monteras på de flesta taktyper 
som tegeltak, plåttak, falsat plåttak och papptak.

Innehåll i solcellspaketet

• Solcellspaneler

• Takfästen

• Montageklämmor

• Växelriktare

• AI-skenor

• AL-skarvar

• Anslutningskontakter

Solpanelerna är uppbyggda av monokristallina kiselcells- 
paneler av PERC-teknik för bättre prestanda i värme och 
svagt ljus med en effekt av 295 Wp. När solen lyser på sol-
cellerna tar de tillvara på minsta solljus och transformerar det 
till elektricitet. PERC-tekniken är standard i våra solpaneler 
för bästa resultat och högsta kvalitet. 

Panelens ram är svart, tillverkad i vridstyvt anodiserat alumi-
nium och uppfyller de högsta kraven på stabilitet och korro-
sionsbeständighet. Arean för grundpaketen är 16,4 m2. Växel-
riktaren har dubbla trackers som möjliggör fler strängar och 
övervakning av solsystemet kan ske med appen NIBE Uplink 
och NIBE styr.

Bidrag från Energimyndigheten
Visste du att du som installerar solpaneler kan få upp till 20% 
av hela installationskostnaden betald av staten? Som privat-
person kan du ansöka hos Energimyndigheten. Det finns även 
möjlighet att få en skattereduktion på upp till 60 öre per kWh 
för den överblivna el som matas in på elnätet. 

NIBE 
Solcellspaket till ditt A-hus
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Skapa ett smart hem tillsammans med Niko. När du köper ett 
hem från A-hus erbjuder vi dig möjligheten att enkelt styra allt 
från lampor till ventilation och värme, vart du än befinner dig.

Niko Home Control, elinstallationen som hjälper dig att bo 
mer komfortabelt och säkert med minskad energiförbruk-
ning och är redo för framtidens uppkopplade hem. Som t.ex. 
när du lämnar hemmet behöver du bara trycka på ”allt av” vid  
ytterdörren så släcks alla lampor och ventilationen ställs i 
ekoläge. När du kommer hem tänds lampan i hallen automa-
tiskt och ventilationen återgår till normalt läge.

Niko Home Control ger dig fullständig kontroll över ditt hem 
var du än befinner dig. Du styr och kontrollerar belysning, 
uppvärmning, solskydd, ventilation och andra elektriska funk-
tioner via modernt designade och användarvänliga tryck-
knappar, rörelsesensorer, pekskärmar och mobila enheter. 
Notiser skickas till dig om något händer i ditt hem, oavsett 
var du befinner dig i världen.

Niko Home Control för ett smart och framtidssäkrat hem där 
du också har möjlighet att styra och kontrollera andra en-
heter som t.ex. Nibe, Sonos, Bose, Renson och Reynaers samt 
ansluta IP-kameror. Med Niko Home Control kommer antalet 
möjligheter bara att öka.

Niko Home Control 
 Det smarta hemmet
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Miljömedvetenhet är ett av A-hus och Deromes kärnvärden. Vårt miljöarbete genomgår en kontinu-
erlig utveckling och vi arbetar aktivt för att de produkter vi tillverkar och säljer ska kunna återan-
vändas eller återvinnas med minsta möjliga resursanvändning.

Om Deromes verksamhet
 1. Vi tar till vara på hela stocken.
 2. I våra sågverk blir stockarna till brädor och plankor. Av det som blir kvar producerar vi pellets och  
  briketter som sedan används för uppvärmning av villor och i värmeverk. Grot (grenar och toppar),  
  energived och stubbar blir biomassa och färdig värme.
 3. Vi producerar biobränsle som vid förbränning ger lika mycket energi som behövs för att driva  
  35 Deromekoncerner.
 4. Vi tar hand om vårt avfall.
 5. 88 procent av allt spill i våra verksamheter återvinns.
 6. Vi har miljövänliga transporter. Derome har ca 80 egna fordon. 75% av dessa transporter görs på helt  
  fossilfria drivmedel.
 7. Derome är ekonomiskt stabilt.
 8. Vi agerar långsiktigt och företagskulturen förordar resurssnålhet, miljömedvetenhet och enkelhet.
 9. Vi äger 1,5 vindkraftverk.
 10. Vi erbjuder våra huskunder möjlighet att installera solceller.
 11. Samtliga anställda får miljöutbildning.
 12. Vi samverkar med skolor för utbildning, praktik och examensarbeten.

Om prefabricerade hus
Att producera hus i fabrik är en energi- och resurssnål produktionsmetod. Vi håller koll på de få kemikalier 
som finns i vår produktion. Att bygga hus i fabrik innebär inga farliga utsläpp och är en tyst produktion. 
Vi skapar alltså inget buller för varken djur eller människor i vår omgivning.
När vi bygger huselement och volymer i fabrik har vi möjlighet att skapa en bra arbetsmiljö för våra  
medarbetare. Vi tillgodoser många behov hos våra medarbetare om rätt arbetsställning och en bra  
ergonomi. Här finns gott om hjälpmedel för tunga lyft och skyddsutrustning som innebär att vi kan mini-
mera arbetsskador. Lokalerna är varma och torra och bidrar till ökad trivsel.
Prefabricering är även bra för kvaliteten på våra produkter. Att bygga inomhus innebär att materialet inte 
förstörs och blir onödigt avfall av väder och vind, det blir ingen fukt i konstruktionerna och mindre risk 
för mögeltillväxt.

Vi arbetar med trä 
för en hållbar framtid.



1. Trä är hållbart.
När vi bygger hus i trä bidrar vi till att bygga ett samhälle som är långsiktigt hållbart. Genom att öka andelen 
trä i byggandet kan användningen av andra byggmaterial, som till exempel betong, stål och tegel, minska. Till 
skillnad från dessa byggmaterial är trä en förnybar råvara, som förbrukar mindre energi vid framställning av 
byggkomponenter och bidrar till ett lägre koldioxidutsläpp.

2. Trä lagrar koldioxid. 
Trä bildas naturligt i ett ekologiskt kretslopp som tar upp koldioxid från luften. Genom fotosyntesen lagrar de 
växande träden koldioxid i form av kolföreningar. Ju snabbare skogen växer, desto mer koldioxid fångas upp. Så 
att avverka skogen, använda virket och återplantera nya träd är därmed bättre än att låta skogen stå orörd. För 
varje träd vi avverkar återplanterar vi två nya. Så i takt med att trähusbyggnationen ökar kan Sveriges skogar 
växa och bidra till en bättre miljö.
 
3. Trä är klimatneutralt.
Det absorberade kolet från koldioxiden binds i träet när det växer i skogen och fortsätter lagras i våra hus och 
byggkomponenter i många år.  Det lagrade kolet frigörs först efter att produkterna förbränns den dag de tjänat 
ut och vid förbränning frigörs den inbäddade energin och blir till elkraft och värme för våra hus och har därmed 
en minimal påverkan på vårt klimat.

4. Trä är starkt och lätt.
Trämaterialets egenskaper är fantastiska och i kombination med teknisk utveckling har vi idag möjlighet och 
kunskap att bygga stora trähus i flera våningar. Träets lätta vikt bidrar även till att vi kan hålla nere bränsleför-
brukningen när vi transporterar våra huskomponenter ut till kunden. Vi kan köra med fulla transporter, medan 
andra tyngre byggmaterial innebär att man inte kan fylla bilarna på grund av vikten.

5. Trä skapar trivsamma hus.
De som bor i trähus upplever ofta en tyst, varm och ombonad känsla. Trä är mjukt material som andas och 
skapar en trivsam boendemiljö. Dessutom låter det inte särskilt högt när snickarna sågar och spikar.

6. Trähus är bra för skogens tillväxt.
Tillväxten av skog i Sverige är ca 130 miljoner m³/år och vi avverkar ca 90 miljoner m³/år, vilket innebär ett 
tillskott på 40 miljoner m³ skog/år. En yngre skog under tillväxt har större förmåga att binda koldioxid jämfört 
med en äldre skog som stannar upp i sin förmåga.

En väldigt stor andel av den skog Derome köper in är PEFC- eller FSC-märkt vilket borgar för ett hållbart skogs-
bruk. Certifieringen utförs av en tredjepartsorganisation och här är återplanteringen en viktig fråga.

Vi älskar trä.



10 tips för en 
lyckad trädgård
Att bygga ett nytt hus innebär möjligheten att skapa sin drömträdgård. Din tomt är ett oskrivet blad efter husbyggna-
tionen, fullt av möjligheter att skapa den trädgård vi drömmer om. På denna sida bjuder vi på några grundläggande 
trädgårdsråd. Eller kanske bidrar den till att så ett litet frö.

Planera en solskenshistoria.
Det första du bör göra när du har “blivit med tomt” är att tänka igenom hur huset skall placeras. Det är viktigt med tanke på 
solen, gator, uteplatser, garage, höjdskillnader med mera. En grundregel är att placera huset i läget norr - öster så att du får 
så stor yta som möjligt i söder - väster.

Önskelista till tomten.
Det är också bra att i ett tidigt skede göra en önskelista för tomten. Skall du ha häck? Murar? Kanske ett växthus? Ett eget 
morotsland? Gungställning till barnen? Några fruktträd? Pool? Det är mycket att tänka på. 
Entrén är ett kapitel för sig. Ett sätt att få den välkomnande är att satsa på en stenbelagd gång, en vacker ytterdörr och några 
omsorgsfullt utvalda växter. För att få den där riktigt lummiga känslan kan du välja att plantera syrenhortensia som blommar 
på sensommaren till långt in på hösten.

Trädgårdstips. 
 1. Planera en gräsmatta med svängda hörn och rundade former. Det blir lättare att klippa.
 2. Satsa på marktäckande växter i rabatterna för att slippa stå på knä och rensa ogräs när sommarsolen skiner.
 3. Skapa rabatter som inte är bredare än att du kommer åt att rensa utan att kliva i jorden.
 4. Peta ner lökar lite här och var i rabatterna runt huset som kan ligga kvar och blomma år efter år.
 5. Satsa på perenna växter så att du inte behöver plantera nytt innehåll i rabatterna varje säsong. 
 6. Plantera lövfällande träd. Det ger trädgården större kontrast och spänning i takt med att årstiderna skiftar.
 7. Försök dela upp trädgården i olika delar eller rum. Tänk på vad du ska använda den delen av trädgården till 
  och plantera därefter.
 8. Variera mellan häck och plank med klängväxter eller spaljéer för att skapa dynamik i trädgården.
 9. Plantera gärna kryddor och ätbara växter i pallkragar. Dels för att hålla ovälkomna smådjur borta, 
  dels för att underlätta vid rensning och vid skördetider. Dessutom blir det snyggt. 
 10. Plantera gärna fruktträd som blommar. Det skapar en alldeles speciell känsla på vår- och försommar.
  Äppel- och körsbärsträd är att rekommendera.
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Besök vår husfabrik i Anneberg utanför Kungsbacka när du köper ett hus från A-hus och se hur det tillverkas och vilket hantverk som ligger bakom. 
Prata med din säljare så bokar vi en tid för rundvandring i fabriken.

Välkommen in!
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13. Tekniskt samråd 
och startbesked

4. A-hus går igenom 
Utvändiga val och upp-
rättar bygglovsritningar

1. Köpeavtal skrivs

6. Godkännande av  
bygglovsritningar

5. Köksmöte 
med Marbodal

3. Ni väljer
Utvändiga val och vi går 
igenom förutsättningar 

för bygglov

11. Entreprenad- 
kontrakt och  

försäkringar skrivs.

2. A-hus godkänner 
köpeavtalet

Observera att ovanstående tidplan är generell och ej motsvarar varje enskilt husprojekts planering. Avvikelser kan förekomma. För en exakt tidsplan för just ditt hus, fråga din säljare.

10. Godkännande 
av Invändiga val 
och planering av 

leveransdag  

7. Uppritande av komplett 
bygglov och godkännande 

av Utvändiga val

8. Kommunen
behandlar bygglovet

12. Uppstartsmöte

9. Gör dina 
Invändiga val 

v 7 v 20v 3v 1

1. Köpeavtal skrivs 
Du går igenom avtalet tillsammans med din säljare och signerar.

2. Godkännande av avtal 
Avtalet gås igenom och godkänns på A-hus huvudkontor. 

3. Utvändiga val och förutsättningar för bygglov 
Gör de Utvändiga valen till huset tillsammans med din säljare. Valen  
ligger till grund för framtagning av bygglov. Utse även en kontrollansvarig.  
VIKTIGT! Här skall även placering av installationer i kök och badrum fast-
ställas. Här har du möjlighet att besöka Marbodal i samband med att du gör 
dina Utvändiga val i stället för efter Utvändiga val, se punkt 5. (Gäller ej vid 
köp av Favorithem)

4. Genomgång Utvändiga val 
A-hus huvudkontor går igenom dina Utvändiga val och upprättar bygglovs-
ritningar som skickas till dig för godkännande.

5. Möte Marbodal 
Om du väljer att inte besöka Marbodal vid Utvändiga val så gör du det nu. 
Besök Marbodals kökskonsult efter att Utvändiga val är gjorda och sätt en 
personlig prägel på ditt kök. (Gäller ej vid köp av Favorithem)

6. Godkännande bygglovsritningar 
Du godkänner ritningar och returnerar till A-hus.  

7. Uppritande av komplett bygglov 
A-hus huvudkontor ritar upp ett komplett bygglov och skickar detta till dig. 
Du skickar sedan in bygglovsansökan till kommunen. I samband med detta 
godkänns även dina Utvändiga val. 

8. Kommunen behandlar bygglovet 
Efter att du skickat in bygglovsansökan brukar det normalt ta upp till ca 
10 arbetsveckor för kommunen att godkänna detta. Tiden kan variera ber-
oende av kommun.

9. Invändiga val 
Du sätter din personliga prägel på insidan huset genom att göra dina  
Invändiga val såsom golv, innerdörrar, badrumsinredning med mera. Efter 
att kommunen godkänt ditt bygglov skickas Invändiga val till A-hus huvud-
kontor för godkännande.

10. Godkännande av Invändiga val och leveransdag 
A-hus huvudkontor går igenom de Invändiga val du har gjort och bokar in 
den dag då ditt hus planeras att levereras till tomten.

11. Entreprenadkontrakt och försäkringar 
Din säljare ordnar Entreprenadavtal och 
försäkring för färdigställandeskydd.

Från avtal till  
20 steg till ett nytt hem

v 28-32
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12. Uppstartsmöte 
Vid totalentreprenad träffar du entreprenör och byggledare från A-hus för 
att boka tid för val av kakel, klinker, färg, tapeter med mera. Vi bokar även 
träff med elektrikern. Vid annan entreprenadform: Under byggtid blir du 
kontaktad av respektive yrkesgrupp för att gå igenom eventuella ändringar 
och tillval.

13. Tekniskt samråd och startbesked 
Tekniskt samråd hålls med kommunen ca 6 v före husleverans varpå det är 
klart att påbörja byggnationen. Ett så kallat startbesked från kommunen är 
förutsättningen för att få börja byggnadsarbetet.

14. Mark- och grundarbete startar 

Kommunen gör utsättning av husets läge. Entreprenörerna anländer och tar 
de första spadtagen. 

15. Tillverkning av hus 
Huset börjar tillverkas i A-hus fabrik.

16. Husleveransdag 
Huset levereras och monteras på plats. Efter en till två dagar är ditt hus 
väder- och vindtätt.

17. Byggplatsmöte 
Byggplatsbesök i ditt stomresta hus.

18. Kontroll- och slutbesiktning sker 
Nu är huset färdigbyggt. I de fall A-hus tillhandahåller totalentreprenad görs 
en kontrollbesiktning ca två veckor före slutbesiktning. Slutbesiktning görs 
på samtliga A-hus, oberoende av entreprenadform. På slutbesiktningen är 
även du som kund och din säljare med.

19. 10-års garantibevis utfärdas
Ditt nya hus har 10-års garanti på byggmaterial, utfört arbete och konstruk-
tion.

20. Slutsamråd och slutbesked 
Kommunen deltar på slutsamråd på byggplats i samband med slutbesik-
tning eller strax därefter. Sedan utfärdar kommunen ett slutbesked och 
därefter är du välkommen att flytta in i ditt nya hem.

21. Inflyttning 
Välkommen till ditt nya hem!

ett färdigt husFrån avtal till  
17. Byggplatsmöte

14. Utsättning sker.  
Mark- och grundarbete 

startar 16. Husleveransdag 

20. Slutsamråd och 
slutbesked

21. Inflyttning! 
Välkommen hem!

15. Tillverkningen 
av huset startar i 

A-hus fabrik

18. Kontrollbesiktning och 
slutbesiktning sker

v 36-40 v 56-60

Kund och säljare A-hus huvudkontor

Entreprenaden Kommunen

19. 10-års garanti-
bevis utfärdas
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Certifierad
ISO 9001
ISO 14001

A-hus - en del 
av Deromegruppen

Vi har en bred kunskap om trä och konstruktion och  
ligger i framkant när det gäller teknisk utveckling. 
Det gör oss till en drivande och trygg husleverantör 
av ditt framtida hem. 

A-hus och Deromegruppen arbetar dessutom oav-
brutet med att påverka och bidra till en hållbar 
utveckling. Framförallt genom att tillverka hus i trä 
från egna och andra närliggande skogar och att åter-
plantera ny skog. För varje hus vi bygger planterar vi 
75 nya träd. Och genom att bygga i trä bidrar vi i allra 
högsta grad till en bättre miljö. 

Vi använder alltid förnyelsebart material i våra hus 
som ska kunna återanvändas eller återvinnas med 
minsta möjliga resursanvändning. Alla biprodukter 
som kommer från skogen och sågverken förvandlar 
vi till biobränsle och ny energi. Vi är en så stor produ-
cent av biobränsle att vi inte bara försörjer vår egen 
verksamhet utan också över hundra tusen bostäder 
och verksamheter. 

Vårt miljötänkande går som en grön tråd genom 
hela företaget. Det tycker vi är viktigt för kommande 
generationer och vår gemensamma framtid.

Vi på A-hus har byggt hus i över 70 år och ingår i den starka Deromegruppen, Sveriges största familje-
ägda träindustri. Vi har kontroll på kvaliteten i alla led – från skog till färdigt hus. Dessutom arbetar vi 
hela tiden med att bidra till en hållbar utveckling.

Snabb fakta om Deromegruppen 
- Sveriges största familjeägda träindustri
- Kontroll på hela kedjan - från skog till färdigt hus
- Långsiktighet som bland annat innebär att  
   vinsterna återinvesteras i verksamheterna
- Nära samarbete med leverantörer och hantverkare
- Ständig produktutveckling
- AAA-rating

A-hus certifieringar
Kvalitetscertifiering ISO 9001
Miljöcertifiering ISO 14001
Auktoriserade trähussäljare

A-hus utmärkelse/nominering
Solenergipriset 2010 
Stora Träpriset 2012 
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Våra hus byggs av virke 
från 60 träd och över 

70 års erfarenhet.
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