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EN  VÄ X ANDE  S TADSDEL
I Vikhem växer en ny stadsdel fram med blandad bebyggelse. 
Här erbjuds en hög livskvalitet där man kan strosa i 
motionsspår, fika på torget eller leka i parken. Närhet till 
skolor, badhus och service.  Bra kommunikationer med 
kort avstånd till Malmö, Lund och du når Sturups flygplats 
på 20 minuter. 

Här byggs friliggande villor i bostadsrättsform där du 
själv får rå om din tomtyta. Ett väldisponerat hus med 
luftiga sociala ytor, bra kapprum och klädvård på 

entréplan och tre rogivande sovrum samt allrum en 
våning upp. Möjligheten finns även att skapa ett fjärde 
sovrum på övervåningen. Utemiljön erbjuder en stenlagd 
entré med plats för liten sittgrupp och en större terrass på 
baksidan i trä. I anslutning till huset finns en cykelcarport 
med förråd i.

Trivselhus uppför 14 moderna villor. Perfekt för dig som 
vill ha känslan av en friliggande villa men samtidigt samman-
hållningen med grannarna i en bostadsrättsförening.

Välkommen till
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När du kommer in i bostaden möts du av ljuset från 
trädgårdssidan vilket skapar en välkomnande känsla 
av rymd. Huset genomsyras av genomtänkta lösningar 
för att passa den moderna familjen där förvaring står 
högt i kurs. I entrén finns ett praktiskt kapprum som ger 
plats för såväl ytterkläder som barnvagn. I anslutning 
till hallen finns även separat klädvård, WC/dusch och 
smart förvaring under trappan. Hjärtat i huset utgörs av 
det luftiga vardagsrummet med fina fönsterpartier mot 
trädgården. Härifrån kan man enkelt nå terrassen på 
baksidan. Köket med matplats för sex personer är planerat 
för matlagning tillsammans med familj och vänner. Den 
delvis öppna planlösningen ger en fin kontakt mellan 
sittgrupp, kök och matplats. En våning upp möts du av 
den sociala delen med ett stort vardagsrum. Här finns 
även 3 rogivande sovrum med tillhörande förvaring. För 
den större familjen ges möjligheten att skapa ett fjärde 
sovrum på övervåningen genom att dela av allrummet.

Arkitekt: Henrik Qvarnström, SAR

Då broschyren är skapad innan godkänt bygglov kan 
konstruktionsförändringar ske. Även ändring av 
fönstersättning och dörrar kan förekomma. 

Vissa hus är spegelvända.

ÖVERPL AN

LUF TIGA 
V ILLOR 
Boarea 145 kvm

ENTRÉPL AN
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S TANDARDVAL  I  D IT T  N YA  HEM

Putsad fasad med modernt snitt i härliga kulörer och 
betongpannor i grått. Cykelcarport i liggande panel 

som målas i grått. Aluminiumklädda fönster för 
minimalt underhåll i grå nyans. Skiljevägg på 

framsidan i tryckimpregnerat virke.

InteriörExteriör Hall
Genom en ytterdörr i grå nyans välkomnas du in 

till en rymlig hall med kapprum. Praktiskt utrymme 
med golv belagt med tålig klinker med rak sättning. 

Kulörval finns. 

Samtliga torra utrymmen har 3-stavs ekparkett 
med mattlackad finish. Stilrena vita innerdörrar och 

handmålade listverk. Väggarna är vitmålade och 
fönster samt fönsterbänkar har vit kulör. Vattenburen 
golvvärme på entréplan och vattenburna radiatorer 

på övre plan.

Praktisk klädvård med klinker och vitmålad 
glasfiberväv. Tvättbänk med låsbar dörrlucka i vitt 
och praktisk laminatskiva med ho. Kombinerad 

tvättmaskin och torktumlare. Städskåp med vit front. 
Frånluftsvärmepump med återvinning säkrar effektiv 

uppvärmning av din bostad.

Kök WC/dusch
Trevligt planerat kök med vit slät lucka och handtag 

i rostfritt. Bra förvaringsmöjligheter i skåp. Stänk-
skydd i kakel med rak sättning. Ettgrepsblandare 
och rostfri diskbänk med två hoar samt praktisk 

laminatbänkskiva. Hushållsmaskiner i vitt utförande 
samt rostfri fläktkupa. LED-beslyning under skåpen. 

Kulörtillval finns.

Två helkaklade WC/dusch-utrymmen med vitt 
kakel och klinker. Duschplats i båda utrymmena. 
Pappers- och handdukshållare samt draperistång 
levereras löst. Förberett för handdukstork med 

el-dosa. WC/dusch 1 levereras med WC-stol och 
handfat i vitt porslin med spegel ovan, samt 

ettgreppsblandare. WC/dusch 2 levereras med 
WC-stol och vitmålad kommod med släta 

lådfrontersamt och spegel ovan, samt ettgreppsblandare. 

Klädvård

Trivselhus förbehåller sig rätten till ändringar, likvärdiga eller bättre, i konstruktion, leveransutförande och entreprenadarbeten utan föregående meddelande. 
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Forma köket genom kulörer och funktioner! 
Köksluckan kan väljas i lindblomsgrönt, pärlgrått 

eller peppargrått. Du kan även välja en ramspegel-
lucka för ett gediget uttryck. Välj draglådor inklusive 
sopsorteringslåda med mjukstängning. Kaklet finns 
i ljusgrått, eller mörkgrått i 30x10 cm. Välj till kakel 

på väggen bakom fläkten upp till tak  - praktiskt och 
lättskött. Bänkskivan kan väljas i ljus stenimitation, 
virrvarr, vitt eller grått. Rostfria hushållsmaskiner.

TILLVAL SMÖJLIGHE TER

Kök WC/dusch
I WC/dusch 1 har du möjlighet att välja till slät 

kommod. Du kan välja till duschvägg i båda 
utrymmena. I WC/dusch 2 kan du även välja till 

badkar och komfortvärme. Kakel kan väljas i 
rektangulärt utförande 25x45 cm i vitt matt eller 

blankt, eller 20x20 cm blankt eller matt vitt. 
Klinker i svart, grått eller brunt.

I entrén kan du välja klinker i svart, grått eller 
brunt. Innedörrarna kan väljas med ram. 

Spotlights ingår inte i standard, men kan väljas 
till. Du kan också välja till ett extra rum med 

tillhörande garderob på övre plan.

Klädvård
I klädvårdsutrymmet kan du, utöver standard, välja 

mellan svart och brunt klinker. Det finns också
 tillvalsmöjligheter för separat tvättmaskin och 

torktumlare.

Övriga tillval

Trivselhus förbehåller sig rätten till ändringar, likvärdiga eller bättre, i konstruktion, leveransutförande och entreprenadarbeten 
utan föregående meddelande. 
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Trivselhus är välkända för och månar om detaljerna - som 
tål att jämföras. Våra hus har genomtänkta planlösningar, 
är energieffektiva och håller en hög utrustningsnivå redan 
som standard. Helkaklade våtrum, parkettgolv, golvvärme i 
grundplattan, hög utrustningsgrad samt fullhöjdsskåp i kök, 
tvättmaskin med torkfunktion och frånluftvärmepump i varje 
bostad. Handmålat gerat listverk ger en hög slutfinish och 
bidrar till uppskattning hos dem som tillträder bostäderna. 
Dubbelt skivmaterial med träfiberskiva och gipsskiva under-
lättar upphängning av tavlor och hyllor. Dessutom säkrar de 
tillsammans med isolering i mellanbjäklag och innerväggar 
en fin upplevelse av vår ljudkvalitet. Exteriöra kännetecken 
är skarvlös fasad genom vår liggande träpanel. Välkända, ofta 
svenska, varumärken, borgar för genomgående hög kvalitet.

MED  S INNE  FÖR  DE TAL JER

Forma bostaden online 
och se priset direkt - 
smart och enkelt

GÖR DINA VAL ONLINE
- ENKELT OCH SMART

Redan från början har vi tänkt på det mesta för 
en praktisk boendemiljö. De tillval vi vet att våra 

kunder uppskattar presenteras överskådligt och enkelt 
i online-verktyget Val Online. Här konfigureras 

bostaden steg för steg och formas av dig och din 
familj efter individuella behov och intresse för färg och 
form. Priset ser du dessutom direkt - smart och enkelt!
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Trivselhus ägs av skogskoncernen Södra sedan  
oktober 2009. Södra är Sveriges största skogs- 

ägarförening med fler än 50 000 skogsägare som  
medlemmar. Södra är också en internationell skogs- 

industrikoncern med fokus på forskning och  
utveckling. Medlemmarnas skogsråvara förädlas i egna 

industrier till sågade och hyvlade trävaror,  
interiörträprodukter, biobränsle samt pappersmassa.

Trivselhus är en av de största hustillverkarna i Sverige och 
har skapat hem åt tusentals familjer sedan 1993. Med omsorg 
om kvalitet i varje detalj tillverkas husen i våra småländska 
fabriker. De bostadsområden vi skapar innehåller ofta olika 
bostadstyper och flera möjligheter för dig och din familj att 
hitta ert drömboende. 

Trivselhus uppförde nära 600 bostäder 2017 där bostadsrätter, 
radhus och projekthus  utgör en växande andel. Utöver egen 
markexploatering samarbetar Trivselhus med markägare för 
utveckling av projekthusområden. Trivselhus säljer och tillverkar 
också hus under systervarumärket Movehome. Trivselhus tar 
fullt ansvar för alla byggnationer genom totalentreprenad.  

OM  TR IVSELHUS
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Trivselhus lägger stor omsorg vid planeringen av ett nytt  
område för att skapa en genomtänkt helhet och trevlig 
bostadsmiljö. Utifrån befintlig bebyggelse, natur och lokal 
tradition, hittar vi ett uttryck för områdets identitet. Vi tar 
hänsyn till väderstreck vid placering av uteplatser och skapar 
utrymme för gästparkering och grönområden som aktivt 
utvecklar närmiljöns funktioner. Parkering och 
avfallshantering finns intill varje bostad. 

Omtanken slutar inte vid ytterdörren. En stor del av trivseln  
i våra hus har såklart med väl genomtänkta lösningar att 
göra. Vår grundtanke och standard omfattar tvättmöjligheter 
med tvättmaskin, torktumlare och tvättbänk i varje lägenhet.  
Ett kök med ordentlig plats för hela familjen där vi utnyttjar 
takhöjden för extra höga skåp. Trots att förvaring är en för-
utsättning för att vardagen ska fungera är det ofta en bristvara. 
Vi strävar därför alltid efter att optimera förvaring genom 
separat klädkammare och inbyggd förvaring.  

Hög bostadsstandard och en konstruktion som bland annat 
ger god ljudisolering är faktorer som bidrar till ett bra 
boende. Men funktion är inte allt. Våra lägenheter präglas 
av genomsikt och ljus och vi eftersträvar alltid att skapa en 
uteplats med sol. Att kunna integrera en lättillgänglig och 
inbjudande utemiljö gör huset till den oas vi alla vill ha. Vi 
sätter helheten i fokus.

Omtanken slutar  
inte vid ytterdörren,   
vi sätter helheten i fokus

HELHE TEN  I  FOKUS
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VI  SK APAR  HÅLLBAR A  HEM
För våra kunders och för miljöns skull bygger vi trähus. Trä 
har den lägsta energiförbrukningen av alla byggmaterial. 
Det är även en förnybar resurs som kan återanvändas. Och 
trä bidrar till att minska koldioxidutsläppen i atmosfären. 
Genom att Trivselhus är en del av skogskoncernen Södra 
kan vi dessutom följa hela kedjan från planta till färdigt hus. 
Därför kan vi vara helt säkra på att allt sköts ansvarsfullt och 
långsiktigt. Alla våra hus har en energiförbrukning som ligger 

långt under kravnivå, och vi utvecklar hela tiden våra 
koncept för en allt effektivare energianvändning. På Trivselhus 
är hållbarhetsarbetet en naturlig del som genomsyrar hela 
vår verksamhet. Vår produktion, våra leverantörer men även 
den livsstil vi önskar att du som flyttar in i de bostäder vi 
bygger ska bli en del av. Trivselhus har ett samarbete med 
organisationen Friends för att trygga barnens närmiljö.
Tillsammans skapar vi hållbara hem!

Trä är ett förnybart, 
koldioxidneutralt och 
klimatsmart material
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KÖPA  BOS TADSR ÄT T

Du har möjlighet att påverka ditt nya 
boende genom att göra utvalda tillval i 

lägenheten. Tillvalen presenteras och görs 
enkelt i ett onlineverktyg! Du ser en 

enkel översikt över valen i denna broschyr.

När bostadsrättsföreningens  
kostnadskalkyl är registrerad hos 

bolagsverket tecknar du ett förhandsavtal. 
Genom detta avtal förbinder du dig 

att köpa bostadsrätten.

INREDNINGSVAL

FÖRHANDSAVTAL

3 4 5
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UPPLÅTELSEAVTAL
Upplåtelseavtal tecknas cirka 3 månader 
innan du får tillträde till bostaden. Innan 

föreningen skriver under upplåtelseavtalet 
prövar den om du kan godtas som  

medlem i föreningen. Prövningen görs  
oftast med en kreditupplysning. Slut- 

likviden betalas i samband med tillträdet.

6TILLTRÄDE
Perioden mellan reservation och 

tillträde kan kännas lång men under den 
tiden sker ett intensivt arbete på fabriken 
och på byggplats för att kunna leverera 

huset i tid. Senast 2 månader innan  
tillträdet kommer du att meddelas exakt 

datum för tillträdet. Bostadsrätts- 
föreningen och Trivselhus utser en obero-
ende besiktningsman för slutbesiktningen 
där även du kan delta. Besiktningen sker 

normalt sett 1 månad innan tillträdet. 

RESERVATION
Du bokar lägenhet genom att teckna ett 
bokningsavtal och erlägga en boknings-

avgift. Du erhåller de villkor som behöver 
vara uppfyllda för att byggnationen ska dra 
igång, till exempel att en viss täckningsgrad 

ska uppfyllas.
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