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Götenehus vinner Årets småhus 2022 
 
Kvalitet, symmetri och tidlöshet är några av de delar som kännetecknar årets 
vinnare i tävlingen Årets Småhus. Vinnare blev villa Tunhem från Götenehus 
som presenterades idag på Gar-Bos digitala event Småhusdagen Live 2022. 
Huset färdigställdes 2021 i Aneby kommun. 

 
Vinnarhuset finns vid sjön Ören utanför Gränna och är en ståtlig tvåplansvilla på 187 
kvadratmeter. Huset har ritats av SAR/MSA Johan Danielsson och Börje Lundqvist. Hela 
processen har skett under ledning av Götenehus säljare Kenneth Roos och projektledare 
Jonas Ström. 

Juryns motivering löd: 

" Med genomtänkta materialval och lokala hantverkare har man lyckats skapa ett hållbart hus 
med herrgårdskänsla, inspirerat av den gamla tidens byggtradition. Utöver att huset ligger 
vackert placerat i sin omgivning finns det en symmetri i huset där ljusinsläppen tagits till vara 
på ett inbjudande sätt, och där varje kvadratmeter är nyttjad i en flexibel planlösning. Det är 
ett hus byggt för livet." 

–  Vi är mycket glada och stolta över att vinna utmärkelsen Årets Småhus. Det känns extra 
bra då just kvalitet, som är temat för årets event och tävling, tillsammans med trygghet och 
nytänkande är Götenehus kärnvärden. Dessa bildar gemensamt vår filosofi – Inbyggd 
omtanke. Den inbyggda omtanken har funnits med som en röd tråd genom hela 
husprocessen. Från designen och känslan i huset till den genomtänkta planlösningen, 
kvaliteten i alla materialval och själva konstruktionen, säger Fredrik Arvidson, 
affärsområdeschef Villor och fritidshus på Götenehus AB. 
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Tävlingen Årets småhus arrangeras för fjärde året i rad och är en prestigefull tävling i 
branschen där man bland annat tittar på form och funktion, innovation, byggprocess, 
kundupplevelse, hållbarhet och kvalitet. 

Årets jury består av David Johnsson (VD på Trä- och Möbelföretagen samt ordförande i juryn 
för Årets Småhus), Linnea Moberg (VD på Gar-Bo), Lennarth Åstrand (Senior Adviser på 
Calleon Konsult AB), Oskar Sejnäs (Arkitekt på OS Arkitektur), Kristina Gabrielii 
(Programchef på IQ Samhällsbyggnads) och Josephine Linghammar (Marknadschef på 
Booli). 

Läs mer om vinnarhuset Tunhem här; https://gotenehus.se/arets-hus-2022/ 

 

För mer information vänligen kontakta:  
Fredrik Arvidson, affärsområdeschef Villor och fritidshus, Götenehus AB, tel 070-642 35 85,  
fredrik.arvidson@gotenehus.se 

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver 
bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. 
Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av 
industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder 
genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på 
Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08–4638300, 
certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se. 
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