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MoveHome lanserar ny husmodell
Hustillverkaren Trivselhus varumärke MoveHome revolutionerar sättet att bygga hus. 

Nu lanserar företaget ytterligare en husmodell till de 21 som redan finns på 
marknaden. 

– MOVE #22 är ett rymligt 2-planshus med 4 sovrum, en husmodell som våra kunder 
har efterfrågat, säger marknadschefen Roger Simonsson. 

När hustillverkaren Trivselhus lanserade MoveHome hösten 2012 togs varumärket emot med öppna 
armar av både unga och äldre människor som går i hustankar. Nyckeln till framgången är det digitala 
verktyget ”Bygg online” som gör att alla kan bygga sitt personliga hus på webben och få pris direkt. 
Målet är att erbjuda enkelhet, transparens och kontroll. Kort sagt, frihet att leva som man vill och på 
sina egna villkor. 

– Därför är det så viktigt för oss att vara lyhörda för vad marknaden efterfrågar och agera snabbt 
utifrån vad vi hör. Vår nya husmodell MOVE #22 är ett direkt resultat av önskemål från människor 
som varit i kontakt med oss, säger Roger Simonsson. 

MOVE #22 är en välplanerad villa i två plan om 168 kvadratmeter. På nedre plan finns bland annat 
kök-vardagsrum-arbetsrum i ljus och rymlig vinkel mot trädgården, stor entré med plats för möbler 
och praktisk klädkammare. På övre plan finns hela fyra sovrum, allrum, ytterligare en klädkammare 
och ett generöst badrum med plats för både badkar och duschhörna.

– Ett perfekt hus för barnfamiljen som vill ha stora ytor och massor av utrymme för kompisar, vänner 
och släktingar, säger Roger Simonsson. 

Precis som för övriga husmodeller i ”Bygg online” finns två alternativ för utformning av exteriören. Välj 
mellan charmiga drag av New England eller tuff nyfunkisstil.

För mer information vänligen kontakta: 
Roger Simonsson, marknadschef Trivselhus
Tel 072-511 22 78, roger.simonsson@trivselhus.se

MoveHome är ett varumärke som marknadsförs och säljs av 
Trivselhus, en av Sveriges största hustillverkare och en del av 
skogskoncernen Södra. Nytänkande kombineras med gedigen 
erfarenhet och köptrygghet, vilket möjliggör ett helt nytt sätt att 
bygga hus. Nyckeln är ”Bygg online” som gör att alla kan bygga 
sitt personliga hus på webben och få pris direkt. 

Huvudanläggningen ligger 15 km söder om Vetlanda i samhället 
Korsberga, men husen tillverkas även vid anläggning i närbelägna 
Landsbro. Trivselhus/MoveHome har ca 25 försäljningskontor 
från Malmö i söder till Örnsköldsvik i norr. Under 2012 levererade 
Trivselhus runt 220 hus och har ca 180 anställda. 


