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kO rt O m Familj ens
danielssO ns
B yggp rO j ekt
■ De betalade handpenningen på
100 000 kr.
■ Via sin bank fick de en spärrförbindelse vilken innebär att banken
lämnar ett intyg till Huscompagniet
om betalningen på slutdatum.
■ Under byggtiden så dokumenteras
och signeras alla beslut som innebär
en ökad kostnad. till exempel byte
från laminatskiva i köket till granit.
■ Vid besiktningen kan man hålla
inne en del av slutbetalningen om
det finns saker som ska åtgärdas av
byggföretaget.
■ Under hela byggprojektet har
man en säljare och byggledare
tillgänglig.

totalentreprenad

Läs mer på www.huscompagniet.se

– smidig lösning för heltidsarbetande
Bygga nytt eller renovera?
I vissa fall är alternativet
bara att riva och börja om.

Filip Danielsson
Foto: p riVAt

Familjen Danielsson ville flytta ut på landet
och när de hittat sin drömtomt så ställdes de
inför frågan; vad gör vi nu – renoverar huset
på tomten eller ska vi bygga nytt?
– Läget var perfekt. Men huset på tomten
var så nedgånget att vi bestämde oss för att
riva det, berättar Filip Danielsson.
Han och hans fru, Lina Danielsson, jobbar
båda fulltid och det var därför viktigt att hitta
någon som kunde ta en totalentreprenad av
bygget.
– Vi hade inte fixat att driva husbygge
parallellt med våra jobb. Vi letade efter ett
större företag med ekonomiska muskler.
De fastnade för danska HusCompagniet, den

HELGERBJUDANDEN
LÖRDAG 21/4 - SÖNDAG 22/4

andra största husleverantören i Skandinavien.
– Vi tyckte om deras hus och deras finansieringsmodell passade oss.
Man betalar först när huset är besiktigat
och klart.
– När vi väl bestämt oss, betalat handpenningen så fick vi ett papper hem där de
talade om att nu är det tyst i tio veckor. De
berättade att under den tiden fixar de med
bygglov, tillstånd och ritningar så att vi inte
skulle vara oroliga för att vi hörde från dem.
Den här typen av trygg kommunikation har
det varit genom hela byggprocessen. Kontakten med säljaren och byggledaren har varit
enkel och smidig.

STRESSA AV MED EN NORRMAN
Norska Ekornes har utvecklat Stressless® soffor och fåtöljer i mer än 40 år.
Idag ses de som världens kanske bästa sittmöbler. Stressless® anpassar
sig nämligen efter dig – istället för tvärt om.

SPARA
20%
på all STRESSLESS®
- både fåtöljer och soffor
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Det tog totalt fyra månader att bygga huset
och i januari flyttade familjen in.
– Läget är det viktigaste, här kan jag se mig
själv lång tid framöver. Och vi är jättenöjda
med huset. Värmekostnaden är lägre än vad
vi trodde och vårt kök är fantastiskt.
Danska HusCompagniet har 40 års erfarenhet av att bygga hus och är Danmarks
största husleverantör av arkitektritade hus
stenhus. De etablerade sig i södra Sverige
2010 och är idag en av de största leverantörerna här. Husen byggs med tegelfasad och
stenstomme vilket förhindrar risken för fukt
och mögel.

STRESSLESS® E200 – hörnsoffa

med schäslong. L 325 x B 181 cm.
Förr 60.670:- Nu 48.536:- Spara 12.134:-

NYHET – STRESSLESS® VOYAGER

vilstol med steglös glidfunktion och
automatiskt reglerat nack- och svankstöd.
Klädd med mjukt Paloma-skinn som finns i
flera färger. Fåtölj stl. Medium förr 16.470:Nu 13.176:- Spara 3.294:- stl. Large förr 17.280:Nu 13.824:- Spara 3.456:Fotpall förr 4.750:- Nu 3.800:- Spara 950:-

STRESSLESS® MAYFAIR/KENSINGTON

vilstol med steglös glidfunktion och automatiskt
reglerad nack- och svankstöd. Klädd med mjukt
Paloma-skinn som finns i flera färger. Fåtölj stl.
Medium förr 11.700:- Nu 9.360:- Spara 2.340:stl. Large förr 12.750:- Nu 10.200:- Spara 2.550:Fotpall förr 3.730:- Nu 2.984:- Spara 746:-
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