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VÄLKOMMEN HEM!
Har du bestämt dig för att bygga hus? Grattis! Få saker i livet överträffar känslan
av att skapa ett hem så som du vill ha det. Att planera, drömma, längta och se det nya
huset ta form, för att sedan ta det där magiska klivet över tröskeln till ditt nya hem.
Alla resor börjar med ett första steg och det hoppas vi att du tar nu med hjälp av vår
huskatalog. Välkommen att inspireras.
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HÄR BÖRJAR
DIN HUSRESA
I mer än 75 år har vi ritat, konstruerat och byggt hus som blivit hem för tusentals
familjer landet över. Nu hoppas vi att även du och din familj ska hitta drömhuset hos oss.
Ta del av våra arkitektritade Anebyhus – för alla stilar, tomter och familjestorlekar. Du får
också matnyttiga tips som vi tror ska göra husresan både enklare och roligare.
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ETT HUS
BARA FÖR DIG
Nu börjar det roliga! Att utforma ett nytt hus kan vara
spännande och utmanande på samma gång. För att göra det
så enkelt som möjligt har vi delat in katalogen i fyra steg.

1.

Välj husmodell

ETT ELLER TVÅ PLAN?
Ibland avgör tomten vilken typ av hus som funkar
bäst. Men huset och planlösningen ska förstås också
matcha din familjs unika behov. Titta, jämför och
inspireras av våra olika husmodeller.
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2.

Hitta din husstil

ETT HUS,
MÅNGA STILAR
Våra hus är både utformade för att lyfta arkitekturen
på bästa sätt och för att bidra till ett härligt familjeliv.
I katalogen kan du ta del av varje husmodell i två olika stilar,
modern eller klassisk. Självklart har du även möjlighet att
sätta en helt egen prägel på ditt hus med olika tillval.

4.

Tillval

DETALJERNA
GÖR HELHETEN
Modern

Klassisk

3.

När du har hittat din husmodell och husstil är det
dags för tillval. Här har vi en helt egen katalog där du
kan botanisera bland tillval som skapar funktion och
finess i vardagen, val som gör ditt hus till just ditt.

Arkitektens val

DET LILLA EXTRA
På några av våra husmodeller kan du göra specifika tillval
som våra arkitekter tipsar om. Det kallar vi Arkitektens val.
Det kan till exempel handla om alternativa planlösningar,
ryggåstak eller större fönsterpartier.
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INNEHÅLL
VÅRA HUS
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Multipel

16

Inspireras av våra husstilar
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Pärlhyacint

22

Vilket hus är mest du?

14

Ängsvädd

26

Detaljerna gör helheten
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Vitsippa

32

Småland + trähus = sant
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Åkervädd

36

Hög kvalitet som standard
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Vår entreprenadomfattning
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Vägen till ditt nya hus
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SÅ HÄR LÄSER DU
PLANRITNINGEN
Våra planritningar är gjorda i skala 1:100 (om inget
annat anges) vilket innebär att 1 cm motsvarar 1 meter i
verkligheten. Ytterväggar är tjockare än innerväggar.
K=kylskåp
F=frys
DM=diskmaskin
U/M=ugn/mikro
SK=skafferi
TM=tvättmaskin

TT=torktumlare
ST=städskåp
G=garderob
KLK=klädkammare
Inv=väggens invändiga
mått i meter

NYBYGGARE?

Missa inte vår podcast
I vår podd "Hjälp! Vi ska bygga hus" guidar vi dig genom hela
byggprocessen och reder ut allt du behöver veta som nybyggare.
Du hittar den där poddar finns.

HÅLL KOLL PÅ HUSETS ENERGIKLASS

#ANEBYHUS
Dela med dig av din husresa i sociala medier.

För att göra det enklare att jämföra olika hus med varandra infördes
2014 ett nytt energiklassystem. A står för låg energianvändning och
G för en hög. Våra hus har på de flesta orter energiklass B eller C.
Många banker erbjuder idag gröna bolån med lägre ränta om du väljer
ett hus med låg energianvändning. Du kan ibland påverka energiklassen
med hjälp av solceller eller energisparande åtgärder.
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INSPIRERAS AV
VÅRA HUSSTILAR
Hur ser ditt drömhus ut? Med våra flexibla tillval har du
stora chanser att få ditt hus precis som du vill ha det.
För dig som vill ha tips och inspiration på vägen har vi
arbetat fram två husstilar, modern och klassisk.
Stilarna går igen i allt från exteriör till interiör och
innefattar exempelvis fasad, fönster, tak,
entré och foder. Gillar du lite stramare design
med raka linjer, mycket ljusinsläpp och en känsla
av funkis? Då kanske den moderna husstilen är
något för dig.
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Vill du hellre gå på den traditionella stilen med
lantliga detaljer som spröjs, takkupor och mer
symmetriska former kanske den klassiska stilen
passar allra bäst. Utöver dessa stilar har du
självklart möjlighet att kombinera andra tillval
som skapar ett unikt uttryck i ditt hus.

Se exempel på våra husmodeller
i klassisk och modern stil
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Pulpettak
Stort fönsterparti

Inspirationsexempel: Pärlhyacint 1-planshus

MODERN STIL
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Huset på bilden kan vara utrustat med tillval

Liggande panel
med smala foder

Spröjsade fönster

Huset på bilden kan vara utrustat med tillval

Sadeltak

Lockläktspanel

Inspirationsexempel: Pärlhyacint 1-planshus

KLASSISK STIL
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VILKET HUS
ÄR MEST DU?
Det är mycket som ska stämma
när du bestämmer husmodell.
Först och främst ska huset leva
upp till dina önskemål och behov.
Tänker du dig ett enplanshus eller tvåplanshus?
Gillar du öppen planlösning? Hur många sovrum
behöver du? Hur tomten och bostadsområdet
ser ut kan också påverka, ibland finns det
särskilda krav från kommunens sida.
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Alla våra hus är i grunden arkitektritade.
De är noga planerade med väl genomtänkta
planlösningar och ritade så att alla rum och
utrymmen ska kunna nyttjas till max.
Tips!
Ibland finns det möjlighet att ändra planlösningen,
till exempel flytta en vägg för att få ett extra
sovrum eller ta bort en vägg för mer ljusinsläpp.
Detta omnämns på sidan för respektive husmodell under rubriken Arkitektens val.

Se våra husmodeller
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Huset på bilden kan vara utrustat med tillval

MULTIPEL MODERN
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Huset på bilden kan vara utrustat med tillval

MULTIPEL KLASSISK

17

MULTIPEL

1-plan

3 rum och kök

Vacker vinkelvilla med
väl tilltagen takhöjd

HUSFAKTA STANDARD

Detta är ett av våra mest populära hus och vi
förstår varför. Här finns en härlig lättillgänglighet
och rejäla fönsterpartier som skapar en härlig
rymd. Multipel har två sovrum med möjlighet att
addera ett tredje.

Boarea

131 m²

Ett extra sovrum

Byggnadsarea

153 m²

Parallellkök

Byggnadshöjd

3,7 m

Vardagsrummet är placerat i en egen vinkel
men har samtidigt fin kontakt med köket och
matplatsen. Det här huset rymmer en praktisk
köksingång/groventré som leder vidare in till
tvättstuga, toalett och kök. I husets vinkel får du
en perfekt skyddad uteplats, som enkelt nås via
köket.

Energiklass Stockholm

C

Skjutdörrsparti i vardagsrummet

Energiklass Malmö

B

Pardörr i entrén
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131 m2

ARKITEKTENS VAL

Ryggåstak för extra rymd

Förlängning av vinkeldelen

Skanna QR-koden så kan du till exempel
uppleva huset i 3D och läsa mer om de
val som arkitekten tipsar om.

Planlösning standard | Skala 1:100
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Multipel visningshus på Husknuten i Göteborg
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Se våra
visningshus på
anebyhusgruppen.se
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Huset på bilden kan vara utrustat med tillval

PÄRLHYACINT MODERN
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Huset på bilden kan vara utrustat med tillval

PÄRLHYACINT KLASSISK
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PÄRLHYACINT

1-plan

5 rum och kök

ARKITEKTENS VAL

Luftigt vinkelhus med
skyddad uteplats

HUSFAKTA STANDARD

Ett välplanerat hus i vinkel med en skyddad uteplats för sommarens ljumma kvällar. En inbjudande
entré välkomnar besökarna och bidrar till härlig
stämning.

Boarea

153 m²

I-kök med köksö

Byggnadsarea

173 m²

Badrum istället för klädkammare

Byggnadshöjd

3,4 m

Innanför entrén öppnar sig vardagsrum, allrum
och kök. Här finns gott om ytor att röra sig på.
Rakt fram ligger den separata barn-/ungdomsdelen med eget allrum. Föräldrasovrummet har
rikligt med garderober och angränsar till ett
generöst badrum.

Ett extra sovrum

Energiklass Stockholm

B

En extra klädkammare

Energiklass Malmö

B

Ett extra badrum
Bastu
Skjutdörrsparti i vardagsrum
Skanna QR-koden så kan du
läsa mer om huset och de val
som arkitekten tipsar om.
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153 m2

Planlösning standard | Skala 1:100
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Huset på bilden kan vara utrustat med tillval

ÄNGSVÄDD MODERN
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Huset på bilden kan vara utrustat med tillval

ÄNGSVÄDD KLASSISK
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ÄNGSVÄDD

1-plan

4 rum och kök

Modernt ladhus med
mycket ljusinsläpp

HUSFAKTA STANDARD

Ängsvädd är ett långt hus med högt i tak och ett
högt väggliv som får byggnaden att kännas som en
öppen famn. Huset har en stor umgängesyta med
vardagsrum, kök och matplats i ett. Här strilar ett
vackert ljus in från tre håll utan att rummet känns
för stort. Den smala huskroppen ger dessutom en
bra kontakt mellan huvudentré och groventré samt
ett fint ljusflöde mellan entré och trädgårdssida.

Boarea

147 m²

Ett extra sovrum

Byggnadsarea

166 m²

Ett kontor

Byggnadshöjd

4,7 m

Tvättstugans placering har bra kommunikation med
både kök och groventré vilket gör att hushållets
sysslor blir lättarbetade. Om du tycker att det räcker
med en toalett så kan den lilla wc:n bli ett förråd.
Arkitekt: Ingemar Medlöw, IMw design
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ARKITEKTENS VAL

En extra wc istället för förråd

Energiklass Stockholm

C

Skjutdörrsgarderob

Energiklass Malmö

C

Ryggåstak för mer rymd

Skanna QR-koden så kan du
läsa mer om huset och de val
som arkitekten tipsar om.

147 m2

Planlösning med arkitektens val | Skala 1:100
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30

Följ våra
husbyggare
i sociala medier
#hemmahosanebyhus

31

VITSIPPA MODERN

32

VITSIPPA KLASSISK
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VITSIPPA

1 ,5-plan

7 rum och kök

Vacker vinkelvilla
med många sovrum

HUSFAKTA STANDARD

Ett rustikt hus med en modern planlösning och
gott om plats för den stora familjen. Här finns
hela fem sovrum. Entrén är praktiskt planerad,
med wc och klädkammare i direkt anslutning.

Boarea bottenplan

121 m²

Bastu istället för klädkammare

Boarea överplan

74 m²

Skjutdörrsgarderob

Entréplanet har en stor öppen sällskapsdel och
en vinkelbyggnad som skapar en skyddad uteplats med utgång från köket och vardagsrummet.
Addera ett ryggåstak som tillval för extra rymd.

195 m2

ARKITEKTENS VAL

Byggnadsarea

138 m²

Ett fjärde sovrum och klädkammare på överplan

Byggnadshöjd

3,9 m

Takkupa istället för takfönster

Energiklass Stockholm

B

Takkupa, veranda och balkong

Energiklass Malmö

B

Ryggåstak för extra rymd
Skanna QR-koden så kan du till exempel
uppleva huset i 3D och läsa mer om de
val som arkitekten tipsar om.
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Entréplan

Överplan

Planlösning standard | Skala 1:100
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Huset på bilden kan vara utrustat med tillval

ÅKERVÄDD MODERN
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Huset på bilden kan vara utrustat med tillval

ÅKERVÄDD KLASSISK
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ÅKERVÄDD

1,5-plan

Rymligt och flexibelt
ladhus i 1,5 plan

HUSFAKTA STANDARD

Vackert ladhus på 1,5 våning där trappan är
placerad mitt i huset och vänd in mot husets
centrum. Entrévåningens stora, ljusa umgängesdel och sovrumsdelen med badrum och tvättstuga
separeras på ett naturligt sätt av entrépartiet.

Boarea entréplan

123 m²

Boarea överplan

59 m²

Byggnadsarea

140 m²

På entréplan är de gemensamma utrymmena prioriterade. Här utnyttjas takhöjden vilket ger ett luftigt
och ljust rum. En separat våning för ungdomarna
med två rymliga sovrum, egen toalett och ett väl
tilltaget allrum/tv-rum. Ett alternativ för övervåningen är en föräldrasvit med klädkammare och
ett eget allrum som kan användas till hemkontor.

Byggnadshöjd

4,5 m

Arkitekt: Ingemar Medlöw, IMw design
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6 rum och kök

182 m2

ARKITEKTENS VAL

Energiklass Stockholm

C

Energiklass Malmö

C

Skjutdörrsgarderob
Klädkammare istället för ett sovrum på överplan
Större sovrum på överplan
Ryggåstak för mer rymd

Skanna QR-koden så kan du
läsa mer om huset och de val
som arkitekten tipsar om.

Överplan

Entréplan

Planlösning med arkitektens val | Skala 1:100
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DETALJERNA
GÖR HELHETEN
När du valt husmodell är det dags för detaljerna – att bestämma hur huset
ska utformas interiört och exteriört. Redan i vårt standardsortiment
erbjuder vi många alternativ att välja mellan, men du har självklart också
möjlighet att göra egna praktiska och snygga tillval.

Vi samarbetar med flera av marknadens
främsta leverantörer – HTH, Svedbergs,
Contura, Tarkett och NorDan är bara några
exempel. Ta del av vår tillvalskatalog på
anebyhusgruppen.se

För att få ihop helheten interiört har vi satt ihop tre
stilpaket att inspireras av: Standard, Modern och
Klassisk. Alla stilpaket är flexibla och går att ändra
utifrån tillvalskatalogen.

Se våra stilpaket
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STANDARD

LJUST OCH FRÄSCHT
I NY TAPPNING
Vårt stilpaket Standard präglas av en luftig och ljus känsla som passar många
olika hem. Snygga detaljer i krom, ek och vitt skapar ett hem som håller över tid.
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MODERN

INDUSTRIELL KÄNSLA
MED SVARTA ACCENTER
I den moderna stilen mixar vi lätta träslag och köksluckor i mocka med stilrena detaljer
som bryter av. Känslan är avskalad med svarta accenter i såväl kök som badrum.
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KLASSISK

KLASSISKT UTTRYCK
MED EN SAMTIDA
TOUCH
I vårt klassiska stilpaket hämtar vi inspiration från äldre hus, från sekelskiftet och
framåt. Stilen präglas av ljusa färger på luckor, knoppar och golv med detaljer i
mässing, krom och granit.
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SMÅLAND
+ TRÄHUS
= SANT
Trä är det genomgående materialet i alla våra hus. Virket vi
använder består av gran och fura som vuxit på det småländska
höglandet inte långt från våra husfabriker.
Trä är det genomgående materialet i alla våra hus.

Virket vi använder består av furu och gran som vuxit på

Av allt trä vi använder ska minst 70 % vara miljömärk-

Det används både till den bärande stommen, ytterpa-

det småländska höglandet inte långt från våra husfa-

med FSC eller PEFC, resterande är kontrollerat. Genom

neler, golv och tak. Förutom att trä är ett fantastiskt

briker. Här är jordmånen lämplig för tall- och granskog

att aktivt välja material som är godkända av Svanen

förnybart material som binder koldioxid under hela sin

och höjden över havet gör att träden växer bra och får

har vi under året påbörjat vårt arbete med att minska

livstid, förbrukar det även mindre energi vid hustill-

hög hållfasthet. Med rätt skötsel får träden mindre och

emissionerna och på så sätt bidra till en bättre inom-

verkning än många andra material. Trä är dessutom ett

färre kvistar som tillsammans med täta årsringar ger

husmiljö i våra hus. Vi vill att alla ska kunna bo i våra

lätt och formbart material som är starkt i förhållande

ett av Sveriges bästa virke.

hus, stora som små.

till sin vikt, vilket gör att det lämpar sig väl i bärande
konstruktioner.
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För att kontrollera vårt CO2 utsläpp har vi

Resultatet på beräkningen visar att vi klarar

under 2022 gjort de första beräkningarna

målgränsvärden och är på god väg att leva

enligt LFM30, Lokal färdplan Malmös metod

upp till både våra egna högt ställda krav

för att i minsta detalj få kunskap om hur

samt bidrar med kunskap och engagemang

våra trähus kan bidra till att sänka CO2

till ett Fossilfritt Sverige. Vi bygger hus som

utsläppen vid nyproduktion.

ska hålla i generationer, som är bra både för

Vi erbjuder tillval som är granskade och
listade enligt Svanens krav på hållbara
material i byggnader. Håll utkik efter
den här symbolen i vår standard- och
tillvalskatalog.

dig som bor i huset och för planeten.
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HÖG KVALITET SOM STANDARD
Alla våra hus är fabriksbyggda. Byggmetoden vi
använder är storblock som sedan levereras till
byggplatsen och monteras med kran. Det innebär
till exempel att ytterväggarna, med färdigmonterade fönster, redan är klara när huset börjar resas
på tomten. Att bygga inomhus har många fördelar,
inte minst minskar det risk för fuktskador under
bygget.

REJÄLA VÄGGAR
Våra ytterväggar består av rejäla träreglar,
formstabila skivor och dubbla lager isolering.
Allt som allt blir det en konstruktion som mer än
väl lever upp till dagens hårda isoleringskrav. Först
monterar vi en 195 mm tjock isolering och innanför
den lägger vi ångspärren. Därefter sätter vi ett
andra lager isolering på 45 mm med plats för el- och
vattenledningar. På så vis slipper vi punktera
ångspärren i onödan och hela huset blir tätare.
Utanför isoleringen lägger vi en impregnerad
träfiberskiva som värmeisolering, istället för endast
tunn vindskyddsduk som är det vanliga. Det blir lite
rejälare så.
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YTTERVÄGGENS UPPBYGGNAD

KONTROLLERAT OCH FÖRSÄKRAT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

På Anebyhusgruppen jobbar vi med ett kvalitetssystem som ser till att våra höga krav uppfylls.
Kontroller görs fortlöpande för att se till så att
varje hus överensstämmer med gällande tillverkningshandlingar, att projekteringen utförs på ett
sakkunnigt sätt och att material och komponenter
används rätt.

Panel
Luftspalt
Vindskyddsduk
Impregnerad träfiberskiva
Regelverk
Isolering 195 mm
Ångspärr plastfolie
Installationsregelverk
Isolering 45 mm
Spånskiva
Gipsskiva

Kontrollerna utförs av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) som är en oberoende part. Till
det kommer vårt medlemskap i branschföreningen
Trä- och Möbelindustriförbundet (TMF). För att du
ska känna dig trygg med ditt köp ingår även en färdigställande- och byggfelsförsäkring i ditt husköp,
oavsett vilken entreprenadform du väljer.

8
1

2
3

4

9

5
7
6
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VÅR ENTREPRENADOMFATTNING
När du har hittat din tomt och valt husmodell är det dags att planera hur
byggandet ska gå till. Vi levererar ditt hus som en materialsats där väggarna
byggs inomhus i våra tempererade fabriker.
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Vid köp av en materialsats av Anebyhusgruppen har du som kund två entreprenadformer att välja mellan
enligt nedan. Det är helt upp till dig som kund att välja vilken form som passar dig bäst.

LEVERANS AV
MATERIALSATS
Förutom materialsatsen levereras även
material och produkter från våra olika underleverantörer till din tomt. Sedan ansvarar du
själv för att samordna och projektleda arbete
på byggplatsen. Kanske tänker du göra en del av
byggnationen själv eller vill skriva egna kontrakt
med andra parter?
Du som kund har två entreprenadformer att
välja mellan -- generalentreprenad och delad
entreprenad.

Generalentreprenad
Med generalentreprenad skriver du två avtal
– ett köpeavtal för materialsatsen med oss på
Anebyhusgruppen och ett separat entreprnadkontrakt med en generalentreprenör. I de flesta
fall upphandlar och ansvarar generalentreprenören för underleverantörer åt dig som
beställare, samt har samordningsansvaret för
byggnationen. Generalentreprenören kan även
vara ansvarig för arbetsmiljön och säkerheten på
byggplatsen.

Delad entreprenad
Delad entreprenad innebär att du tecknar ett
köpeavtal med Anebyhusgruppen för materialsatsen och sedan tillkommer avtal för varje
enskild entreprenaddel (grund, bygg, el, VA,
målning med flera). Här är du som kund alltid
ansvarig för samordning på byggplatsen, säkerheten och arbetsmiljön.
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VÄGEN TILL DITT NYA HUS
Det ska vara enkelt och roligt att bygga hus. Vi guidar dig hela vägen – från spekulant till husägare.
Så här kan en husresa se ut.

Avtalsskrivning

Här är du nu!
Dags att välja
din husmodell.

FAS 1
OFFERT
OCH AVTAL
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Bygglovsansökan

Planering
tillval

Tillverkning- och
leveransorder (TOLO)

Beviljat
bygglov

FAS 2
BYGGLOV
OCH TILLVAL

Kontroll Slutbesiktning &
besiktning
slutbetalning

Tekniskt
samråd

Bekräftad
TOLO

Husleverans

FAS 3
BYGGSTART
OCH PRODUKTION

Slutsamråd

Hurra!
Dags att flytta
in i ditt hem.

FAS 4
BYGGNATION
OCH INFLYTTNING
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