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TRIVSELHUS SATSAR STADSNÄRA I VÄXJÖ
Hustillverkaren Trivselhus erbjuder åtta nya tomter i området Araby-Hov i Växjö. På 

tomterna fanns tidigare en handelsträdgård och grönskan kommer att bevaras i kvarteret.  
– Området ligger stadsnära, samtidigt som det är lugnt, vackert och mysigt för 

barnfamiljer, säger Erik T Larsson, vd på Trivselhus.  

Det är den tidigare handelsträdgården vid Karlavägen i Växjö som nu kommer att bli hem 
för åtta familjer, med träd och grönområden delvis bevarade. 

– Kombinationen av de attraktiva, centrala villatomterna och hela områdets hemtrevliga 
atmosfär gör det här till ett boende med mycket hög livskvalitet, säger Erik T Larsson.

Trivselhus vision är att alla hus i området ska byggas i klassisk New England-stil för att 
passa kvarterets karaktär. Det betyder liggande ljus träpanel, vinklar, fönsterspröjs, sadeltak 
och marina inslag, men naturligtvis finns det stora möjligheter att påverka villans utseende. 

– Trivselhus bygger alltid unika, personliga hem och här har alla chansen att utforma sitt 
eget drömboende, säger Erik T Larsson. 

Tomterna i Araby-Hov börjar säljas under maj och de första villorna kan stå klara våren 
2014. 

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.


