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TRIVSELHUS SLÄPPER  66 TOMTER I KARLSTADS BÄSTA LÄGE

Vad sägs om att bygga villa i Karlstads bästa läge med utsikt över Klarälven? 
Den möjligheten finns nu när hustillverkaren Trivselhus erbjuder tomter i området 

Kartberget. 
– Det är ett mycket attraktivt område som vi ser fram emot att utveckla med 

varsam hand, säger Erik T Larsson, vd på Trivselhus. 

Med sitt vackra läge vid Klarälven och endast tre kilometer till centrala Karlstad erbjuder 
Kartberget ett unikt boende nära både natur och stad. Lekplatser, grönområden, 
båtbryggor och närhet till golf är annat som höjer livskvaliteten för de som väljer att bygga 
hus här. I dagarna sätts skopan i jorden och arbetet med att bygga upp infrastruktur och 
vägar på området påbörjas.

– Vi på Trivselhus är glada över att kunna erbjuda människor möjligheten att bo på den 
här underbara platsen, säger Erik T Larsson, och vi kommer att bygga på ett sådant sätt att 
området behåller sin unika karaktär. 

De tomter som hustillverkaren Trivselhus nu släpper etappvis ligger från Skoghallsvägen i 
sluttningen ner mot Klarälven, i anslutning till Romstad och Björkås. Tomternas storlek 
varierar från 500-1 300 kvm. 

Till tomterna närmast Skoghallsvägen kommer Trivselhus arkitekt Bernt Gustavzon att ta 
fram ett antal färdiga hustyper som är särskilt bra anpassade till tomtens förutsättningar. 
På tomterna ner mot Klarälven är det fritt fram för alla att själva utforma sitt Trivselhus, 
utifrån de bestämmelser som gäller för området. 

– Genom de här två alternativen vill vi ge människor mer valfrihet när de ska bygga hus, 
säger Erik T Larsson. Vissa vill bestämma mer själva, medan andra uppskattar att kunna 
välja mellan färdiga förslag som vår kunniga personal tagit fram. Oavsett vilket har 
naturligtvis husen samma höga standard och fina slutfinish. 

För mer information vänligen kontakta: 
Erik T Larsson, tel 0702-35 11 02, erik.t.larsson@trivselhus.se

Trivselhus är en av de största hustillverkarna i Sverige och 
levererar villor av hög kvalitet, med stilsäker design och låg 
energiförbrukning. Ett unikt byggsystem möjliggör att huvud-
delen av de hus som produceras är helt anpassade efter 
önskemål, förverkligade genom egna husdesigner i direkt 
kontakt med kund. Trivselhus har cirka 25 försäljningskontor 
spridda över hela Sverige. Export sker till Norge, via egna 
dotterbolaget Trivselhus Norge AS, samt via olika samarbets-
partners till Åland, England, Tyskland 
och Schweiz. Under 2012 levererade 
Trivselhus omkring 220 hus och har 
ca 180 anställda. Trivselhus är en del 
av skogskoncernen Södra.


