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TRIVSELHUS FIRAR 20 ÅR AV KVALITET OCH UTVECKLING

Sedan 1993 har hustillverkaren Trivselhus byggt villor som är trendsättande vad gäller 
design, personlighet och kvalitet. Hittills har man byggt 6 000 hus och nu ser företaget 

framåt med stor optimism. 
– 20-års erfarenhet och en stark vilja att fortsätta utvecklas gör att vi står starka i en tuff 

bransch, säger Trivselhus vd Erik T Larsson.    

Tuffa krav är inget som skrämmer Trivselhus. Tvärtom. Företaget grundades under 
lågkonjunkturen i början av 1990-talet och redan då drevs verksamheten framåt med 
genomtänkt design, gedigen småländsk kvalitet och starkt fokus på att anpassa husen efter 
kundernas önskemål och tomtens förutsättningar. 

– Trivselhus har aldrig nöjt sig med att bygga vanliga hus, säger Erik T Larsson, utan har 
alltid ambitionen att driva utvecklingen, vara trendsättare och överträffa husköparens 
förväntningar. Det är ingen slump att människor som ställer höga krav och vet vad de vill 
väljer Trivselhus. 

Ett exempel på nytänkande är varumärket MoveHome som Trivselhus lanserade 2012. 
Med hjälp av det digitala verktyget ”Bygg online” kan man bygga sitt personliga hem på 
webben och få prisuppgifter direkt. 

Erik T Larsson fortsätter: 
– Utöver vår egen kompetens är det också en styrka för oss att vi sedan 2009 är en del av 
skogskoncernen Södra och därigenom har en stabil ägare. Precis som våra kunder ställer 
vår ägare tuffa krav och det gillar vi. Vi älskar utmaningar!

Bernt Gustavzon, arkitekt på Trivselhus, har funnits med från starten och ligger bakom 
många av företagets mest omtyckta husmodeller, inte minst det uppmärksammade hus i 
stilen Country Homes som Trivselhus byggt många varianter på och som ofta dyker upp 
hos bloggare när de skriver om sitt drömhus. 

– Hemligheten är att det inte finns några hemligheter, säger Bernt Gustavzon. Däremot 
en stark vilja att varje hus vi skapar ska vara ett unikt hem vad gäller både 
helhetsupplevelse och omsorg om minsta detalj. 

Under jubileumsåret kommer Trivselhus att presentera flera nyheter och erbjuda olika 
jubileumskampanjer. Bästa sättet att inte missa något är att gå in på www.trivselhus.se.   

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.


