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NYTT NYMMER AV SVERIGES MEST 
FULLSPÄCKADE HUSMAGASIN

Nu kommer tredje numret av Trivselhus magasin Houses. Med inspiration, husmodeller och 
hemma hos-reportage hos både kändisar och andra familjer. 

– Den ultimata guiden till att bygga nytt hus, säger Trivselhus designchef Jessica Nilsson. 

Houses är Sveriges mest fullspäckade husmagasin, med bland annat flera reportage om människor 

som valt att bygga Trivselhus och vad de tänkt, känt och drömt om. Läsaren välkomnas till 

exempel hem till Laila Bagge Wahlgrens och Niclas Wahlgrens villa på Lidingö. 

– Naturligtvis visar vi massor av inspirerande och trendiga hus i magasinet och berättar om hur 

våra husdesigners kan skräddarsy dem, så att de blir unika och anpassade för varje specifik kund. 

Allt är möjligt när man väljer Trivselhus, säger Jessica Nilsson. 

Som designchef vill hon gärna lyfta fram Trivselhus husdesigners:

– Hus är så mycket känsla och känslan skapas av våra husdesigners. Jag vill därför uppmana alla 

att dra nytta av deras kunskap och erfarenhet!

Men att bygga hus ska inte bara vara roligt och kreativt, utan också enkelt och tryggt. Därför 

innehåller Houses även intressanta artiklar om Trivselhus unika helhetsansvar, ansvarstagande, 

byggkvalitet och varför företaget gärna bygger i trä för både kundens och miljöns skull. Kort sagt, 

en guide till vad det innebär att bygga ett nytt Trivselhus. 

– Vårt mål är att alltid erbjuda högsta kvalitet. Samtidigt vet vi att kvalitet kan vara olika saker för 

olika människor. Därför brukar vi säga att vår kvalitet är något som måste upplevas. Ett första steg 

är att läsa Houses! 

För mer information vänligen kontakta: 

Jessica Nilsson, designchef, tel 070-666 17 15, jessica.nilsson@trivselhus.se

Trivselhus är en av de största hustillverkarna i Sverige och levererar 
villor av hög kvalitet, med stilsäker design och låg energiförbruk-
ning. Ett unikt byggsystem möjliggör att huvuddelen av de hus 
som produceras är helt anpassade efter önskemål, förverkligade 
genom egna husdesigner i direkt kontakt med kund. Husen 
marknadsförs även under varumärket MoveHome. Huvudanlägg-
ningen ligger 15 km söder om Vetlanda i samhället Korsberga, 
men husen tillverkas även vid anläggning i närbelägna Landsbro. 
Trivselhus har ca 25 försäljningskontor från Malmö i söder till 
Örnsköldsvik i norr. Export sker till Norge via egna dotterbolaget 
Trivselhus Norge AS, samt via olika 
samarbetspartners till Åland, England, 
Tyskland och Schweiz. Under 2012 
levererade Trivselhus runt 220 hus och 
har ca 180 anställda.


