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Søren Hansen, vd för danska
Huscompagniets svenska gren

Varför är
danska
stenhus
populära
i Skåne?
– För att vi levererar ett välbyggt stenhus i klassisk stil
och för att det finns en allmän oro i Sverige för trä-

hus efter alla fuktskandaler. Dessutom finns det en
lång tradition i Skåne av att
bygga i sten.
Ni etablerade er i Skåne
2010 och statistiken visar att ni blev störst i södra Skåne förra året med 38
sålda hus. Är ni nöjda med
det?
– Absolut, vi är mycket
nöjda. Småhusmarknaden
har ju gått kraftigt neråt
i Sverige, men vi har ökat och
känner att det finns ett stigande intresse för våra hus.
Hur ser marknaden ut
i Danmark?
– I Danmark har det om
möjligt varit ännu tuffare
för småhusfabrikanterna
de senaste åren men vi har
vuxit extremt bra. Vi byggde 800 hus i Danmark i fjor
och den stora volymen gör

att vi kan göra stora inköp
till förmånliga priser. Och
så behöver våra kunder inte
betala mer än en handpenning innan huset står helt
färdigt, det ger en trygghet
i en bransch där flera företag går i konkurs.
Har ni försvenskat era
hus i Skåne på något sätt?
– Nja. Vi upprätthåller
vår danska design och vårt
danska sätt att bygga men
självklart följer vi de svenska byggreglerna som skiljer
sig lite från de danska. Exempelvis när det gäller våtrum och invändig takhöjd,
i Sverige ska det vara 2,44
i takhöjd mot 2,36 i Danmark, så våra svenska hus
är åtta centimeter högre än
våra danska.

I hela landet

Södra Skåne
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BOSTAD I FOKUS

MALMÖ 3:A VÄSTRA HAMNEN
 

2 995 000 KR



Ring för visning!
 4 Ja Terrass  91 kvm  6 239kr



IRNA.DZIN@MOHV.se
REG. FASTIGHETSMÄKLARE
0766-455 707




ANDERS FÄHLTMAN
anders.fahltman@sydsvenskan.se

FAKTA
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Populäraste husen
under 2012

■ 1. Älvsbyhus
■ 2. Fiskarhedenvillan
■ 3. Eksjöhus

393
335
278

■ 1. Sv Huscompagniet
■ 2. Myresjöhus
■ 3. Älvsbyhus

38
35
32

■ Statistiken kommer från Byggfakta och baserar sig på ansökta

bygglov 2012.
■ Sydsvenskans Bogranskare kommer inom kort att syna
Huscompagniets senaste visningsvilla i Lund.
MALMÖ 3:A VÄSTRA HAMNEN
 

2 995 000 KR



Öppen visning! 

4 Ja Ja  74 kvm 4 528 kr
ANNSOFIA.JONASSON@MOHV.se
REG. FASTIGHETSMÄKLARE
0766-455 709






Blandade lökar, tulpaner, hyacinter och narcisser. Synliga rötter är dekorativa.

Fördrivet i väntan på våren
väntan på att de första snödropparna ska titta
fram kan man i vinterblasket njuta av fördrivna vårlökar inomhus.
Det finns mycket att välja
mellan i butikerna: krokus,
våriris, pärlhyacint och en
mängd olika narcisser.
Att placera flera olika lökar
tillsammans ger mer att titta på och valet av kruka är
inte så noga – lökväxter är

Spara julrosen
och plantera
i trädgården

■ Julrosen Helleborus är en

allt vanligare julblomma.
Även om den inte blommar lika vackert längre,
och bladen börjar gulna, se

vackra i allt!
Och väljer man en glaskruka blir dessutom de
vackra rötterna synliga.
Två tumregler när det
gäller generell skötsel av
lökblommor är sparsamt
med vatten och svala temperaturer för längsta möjliga hållbarhet!
Ett stort plus med de färdigdrivna lökarna är att de
i de allra flesta fall är samma sorter som de vi har

i trädgården. Spara lökarna
när de blommat över på en
sval och frostfri plats.
Behåll så mycket som
möjligt av jorden runt lökarna och vattna några
gånger så lökarna förblir
saftspända. När jorden har
blivit så varm att den går
att gräva i planteras lökarna ut i trädgården. På så vis
kan du njuta av dem år efter år!

ändå till att hålla den vid
liv ett tag till. Så snart tjälen gått ur jorden går den
nämligen att gräva ner i jorden vart man än bor i Sverige. Den trivs bäst i mullhaltig, kalkrik och väldränerad jord, och helst i halvskugga. Ofta brukar också

rätt risiga julrosor ta sig
och även sprida sig förvånansvärt bra. Sedan blommar den under vintern, eller snarare senhöst till tidig
vår, också ute i trädgården.
Den ska vattnas sparsamt
men jämnt och får inte torka ut. 
TT SPEKTRA



SYDSVENSKAN

MALMÖ 4:A S:T KNUTS TORG/S:T KNUT


2 395 000 KR



Öppen visning!

5 Ja Nej 110 kvm 6 068 kr



MALIN.STRENDER@MOHV.se
REG. FASTIGHETSMÄKLARE
0766-455 718
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