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TRIVSELHUS TECKNAR AVTAL
Hustillverkaren Trivselhus har tecknat avtal omfattande byggnation av 61 st lägenheter 

i Söderby Park, Salem.
– Vi är glada över att kunna offentligöra detta avtal som visar på hur Trivselhus 

tillsammans med samarbetspartners kan ta fram attraktiva lösningar i projekt för
stadsnära förtätad bebyggelse, säger Trivselhus vd Jan Johansson.

Trivselhus har i dagarna tecknat avtal med TryggHem Bostads AB om byggnation 
av 61 st lägenheter till ett värde av drygt 100 Mkr. Söderby Park är ett expansivt område med 
småstadsbebyggelse av olika karaktär i Salems kommun. Lägenheterna kommer att uppföras i 
form av parhus och radhus i bostadsrättsform. Byggnationer kommer att ske i tre etapper med 
början hösten 2014.

Ordern är ett genombrott i Trivselhus strategi kring husproduktion i ett tredje segment. Att 
utöver kundanpassade villor och webbaserade varumärket MoveHome också leverera projekt med 
kvalitetsstämpel.

– Genom denna order fortsätter Trivselhus att växa och därmed kommer produktionskapaciteten 

i våra fabriker i Landsbro och Korsberga att förstärkas under vintern, konstaterar Jan Johansson.

För mer information vänligen kontakta: 

Jan Johansson, tel 070-602 96 07, jan.johansson@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 2014 
levererar Trivselhus runt 300 hus och 
har ca 190 anställda.


