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Movehome gör det riktigt enkelt att bygga hus. Roligt dessutom. Med 
vårt smarta verktyg Bygg Online formar du ditt hus på bara några minu-
ter. Dessutom får du priset direkt. När du är nöjd med ditt hus kontaktar 
du oss med ett klick, så sköter vi resten. Vi tar nämligen fullt ansvar för 
hela byggnationen. Sedan starten 2012 har vi byggt flera hundra hus på 
det här sättet. Tanken är fortfarande samma. Du har idéerna om hur 
du vill bo och leva. Vi har de smarta lösningarna och tar ansvaret för att 
förverkliga dem.
 
Movehome marknadsförs, säljs och tillverkas av Trivselhus, en av 
Sveriges största hustillverkare och en del i skogskoncernen Södra. Vi 
kombinerar nytänkande och bra priser med gedigen erfarenhet och köp-
trygghet. Genom totalentreprenad tar ansvar för hela byggnationen.
 

Movehome står för ett helt nytt sätt att tänka som har revolutionerat husbranschen. 
Stärkta av framgångarna fortsätter nu varumärket att utmana gamla sanningar. 

    – Som nytänkare ligger det i vårt DNA att hela tiden utveckla de digitala möjligheterna 
som gör att människor kan vara med och själva skapa sina hus, säger vd Jan Johansson.

Movehome möter människor på det sätt som allt fler förväntar sig i dag – det digitala. Nyckeln till va-
rumärkets framgångar är det verktyget Bygg online som gör att alla människor kan vara medskapare 
till sitt hus genom att forma det på webben och få pris direkt. 
   Det är ett koncept som direkt efter starten 2012 visade sig tilltala dagens medvetna konsumenter 
och passa nya livsvanor och värderingar. 
   – Movehome är en stor succé och redan nu har vi byggt flera hundra hus på det här sättet. Tanken 
är fortfarande den samma. Våra kunder har idéerna om hur de vill bo och leva. Vi har de smarta 
lösningarna. De formar, vi bygger och tar ansvar, bland annat genom att alltid bygga med totalentre-
prenad, säger Jan Johansson. 
    Nu fortsätter Movehome att förfina konceptet och driva på utvecklingen av husbranschen. Ett 
exempel är att verktyget Bygg online blir en ännu mer intuitiv interaktiv upplevelse, med större bild-
upplevelse och tydligare navigation. 
   Andra förändringar är att husmodellerna utvecklas och att ett nytt innovationsprogram för att 
skapa framtidens boende börjar ta form. I samband med allt detta har Movehome också fått en ny 
grafisk profil som på olika sätt ska förbättra upplevelsen för kunderna. 
    – Movehome gör det enkelt och roligt att bygga hus. Man får vara delaktig, vet vad man får och får 
det man vill ha. I grund och botten handlar det om friheten att leva sitt liv som man vill, säger Jan 
Johansson. 

För mer information vänligen kontakta: Jan Johansson, vd Trivselhus, tel 070-602 96 07,
 jan.johansson@trivselhus.se@trivselhus.se

FAKTA
• Movehome och Trivselhus har cirka 25 försäljnings-

kontor från Malmö i söder till Luleå i norr.
• Under 2015 levererar Movehome runt 150 av 

Trivselhus 400 bostäder. Företaget har cirka 210 
anställda.

• Movehome och Trivselhus är en del i skogskoncer-
nen Södra.
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