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NÄRA TILL ALLT I URSVIK
Hustillverkaren Trivselhus erbjuder nu sju tomter i det trivsamma och trygga området Ursvik i 

Sundbyberg. Här bor man i mysiga kvarter med närhet till natur, service, skolor och stadsliv. 
– Vi har tagit fram unika villor som är skräddarsydda för tomterna, säger Trivselhus 

marknadschef Roger Simonsson.

I Sundbyberg växer nu en helt ny stadsdel fram i natursköna Ursvik. Närhet till bland annat 

naturreservat och motionsspår kombinerat med goda kommunikationer till Stockholm (cirka 

15 minuter med bil) och Arlanda (cirka 20 minuter med bil) gör Ursvik till ett boende med unika 

möjligheter. 

– Till Trivselhus attraktiva sluttningstomter har vår arkitekt Bernt Gustavzon ritat moderna 

3-plansvillor med både takterrass och balkong, naturligtvis med vår exklusiva standard och många 

valmöjligheter för en personlig stil, säger Roger Simonsson. 

Stadsbyggnadsprojektet Ursvik påbörjades 2005 och kommer att innehålla 6 000 bostäder och 

även många kommersiella byggnader. Tanken är att skapa en småstadskänsla med mysiga kvarter 

för boende, arbete, skola och fritid. Redan nu finns bra kollektivtrafik. Dessutom byggs 

infrastrukturen ut efter hand, bland annat med tvärbana. 

– Ursvik är ett område som erbjuder livskvalitet för alla åldrar och till den livskvaliteten vill vara 

med och bidra med våra skräddarsydda hus, säger Roger Simonsson. 

Trivselhus tomter har nu börjat säljas och de första villorna kan stå klara sommaren 2014. 

För mer information vänligen kontakta: 
Roger Simonsson, tel 0725-11 22 78, roger.simonsson@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.


