
Nya husmodeller

Livet händer hemma 

Ladhusstilen är här för att stanna!

Planlösningar anpassade för familjelivet!

Inspiration
Drömmer ni om att bygga nytt?  
Vi bjuder våra bästa tips & råd!



Välkommen in

Att bygga hus är ett stort och roligt projekt, med det är 
även en stor investering som vi har vi full respekt för.  
Självklart får ni hjälp av våra kunniga medarbetare och 
säljrepresentanter under hela resan. Vi är en flexibel, trygg 
och familjär husleverantör med lång erfarenhet av att byg-
ga hus och det vill vi att ni ska känna när ni väljer oss.  
På vår hemsida finns reportage och bilder från några av 
våra kunder, kika in där för mer inspiration!

I den här broschyren presenterar vi våra utvalda husmo-
deller och berättar om deras unika fördelar. Vi är stolta 
över att kunna presentera moderna planlösningar och 
klassiskt tidlösa hus som står sig över generationer.  
På VårgårdaHus kan ni ändra i planlösningen 
kostnadsfritt och tillsammans med våra ritare tar  
vi fram just ert drömhus. 

Lycka till önskar vi på VårgårdaHus!

Vill ni ha mer information och känna på hur ett 
VårgårdaHus känns? Varmt välkommen att besöka 
något av våra visningshus i Skåne, Stockholm eller 
Göteborg. Läs mer om dem på vår hemsida. 
 
Signa upp er för nyhetsbrev på vår hemsida och få 
information om visningsdagar, mässor eller för att ta 
del av andra nyheter. Mer inspiration hittar ni även 
på vårt Instagramkonto @vargardahus



Hur kommer man igång med husbyggarplanerna?

Börja med planlösningen
Vad är viktigt för er? Hur många sovrum vill ni ha? Vill 
ni ha en groventré? Hur ska köket fungera och hur 
många badrum behövs? Ska huset vara i 1 eller 2 
plan? Utgå från era behov och önskemål och försök 
tänka långsiktigt. Skissa upp era ideér eller utgå från 
någon av våra planlösningar.

Tomt 

Har ni en tomt? I så fall -hur ser den ut? Om det 
finns en detaljplan för ert tomt så avslöjar den vilka 
möjligheter och vilka begränsningar som finns. 
Ta hjälp från en av våra säljrepresentanter eller nå-
gon annan yrkeskunnig för att tillsammans gå  
igenom tomten. Fundera lite på läget och  
området er tomt ligger i. 

Stil och karaktär 

Nu kan ni börja fundera på hur huset ska se ut och 
kännas. Gillar ni det klassiska? Är det modern stil 
som passar er? Eller mer vågad och unik stil? Titta 
på olika hus i områden där ni bor eller som ni reser 
igenom. Försök hitta en gemensam lista över saker 
och stilar ni gillar. Är det svårt? Utgå istället från 
vad ni inte vill ha eller trycker om! Ni kan också 
använda Hemnet, Pinterest och Instagram för att 
hitta stilar på hus ni gillar! Samla bilder eller ord 
i en moodboard som beskriver vad ni är ute efter. 
Tänk på att huset kan få en heolt annan karaktär 
bara med byta av panel.

Resan mot ett drömhus kanske ni redan har påbörjat och detta magasin kanske är en del av den? 
Att bygga hus är en investering som tar både tid och energi från er, därför vill vi ge er alla våra bästa tips och råd! 
Vi hoppas att dessa råd ska ge er lite vägledning i vilken ända man kan börja i! 



Allt om tomtköp!

Får tomten bebyggas - och hur?
Kommunen upprättar detaljplaner och områdesbe-
stämmelser som reglerar hur marken ska användas. 
Se till att gå igenom dessa för att se om och hur du 
får lov att bygga på tomten som du är intresserad av 
att köpa. Detaljplanerna styr bland annat husets arki-
tektur och placering på tomten och begränsar ibland 
dina valmöjligheter. I områdesbestämmelserna finns 
information om områdets framtida utveckling. Det kan 
vara bra att känna till om kommunen planerar att byg-
ga en förskola eller anlägga en större väg i närheten 
av ditt hus, inte minst eftersom det påverkar vär-
deutvecklingen. Även om tomten är fri kan det finnas 
servitut på tomten. Det innebär att det kan finnas en 
brunn eller vattenledning på din tomt som får nyttjas 
av andra. Att grannen kan passera din tomt om det 
inte finns en annan väg eller att det kan dras en väg 
genom din tomt för att andra helt enkelt ska kunna ta 
sig fram. Kontrollera med Lantmäteriet.

Finns det el , vatten och fiber indraget?
Om det finns kommunalt avlopp så ansvarar kom-
munen för vatten och avlopp och kan berätta för dig 
om ledningar finns framdragna till tomtgränsen. För 
el, fiber och telefoni kontaktar du nätägaren för att 
bli ansluten. Vanligtvis är det du själv som står för 
anslutningskostnaderna och ledningarna fram till ditt 
nya hus.

Placering av huset
Tänk på placeringen av huset för att utnyttja tomten 
på bästa möjliga sätt. Vilken utsikt är att föredra från 
respektive rum? En välplanerad trädgård kan bli en 
härlig oas för både avkoppling och umgänge. Önskas 
kvällsol på fram-eller baksida? Fönsterpartier och 
altandörrar till härliga uteplatser kan sudda ut gränsen 
mellan ute och inne.

Berg, skog eller sankmark
Tomtens vegetation och mark kan vara det som gör 
den unik, men riskerar lika gärna att utgöra ett hinder 
för byggnation. Se över förutsättningarna för marken 
innan du köper tomten. Berggrund kan kräva spräng-
ning, sankmark pålning och tät skog behöver ibland 
avverkas. Kanske var det den vackra naturen du föll 
för hos tomten? Det är både synd och dyrt att för-
ändra mark och vegetation, så fundera på hur du kan 
behålla dess karaktär utan att känna dig begränsad. 
När byggnationen väl ska igång så ska marken vara 
förberedd så att stubbar, träd, byggnader, jordhögar 
och annat är borta och arbetsområdet är fritt  
och tillgängligt.
 



Allt om tomtköp! Entreprenadformer

TOTALE NTR E PR E NAD
Totalentreprenad innebär att VårgårdaHus sköter hela byggnationen av ert hus, vilket gör att ni inte ansvarar 
för att färdigställa huset. Ni skriver ett Entreprenadkontrakt med VårgårdaHus på både byggsats och entre-
prenad. VårgårdaHus bär det juridiska ansvaret och ni flyttar in i ett färdigt hus (exklusive utvändig målning 
av fasad och trädgårdsanläggning). VårgårdaHus planerar och ansvarar för hela byggnationen, koordinerar 
hantverkare och planerar material-leveranser. Färdigställande – och Nybyggnadsförsäkring ingår via Gar-Bo 
försäkring AB.  Likaså en 1-årig villaförsäkring.  

Ert ansvar: 
Läs noga igenom kontrakt och avtal så att ni förstår vad ni köper. 

DE LAD E NTR E PR E NAD 

Vid delad entreprenad skrivs flera avtal. Ett Köpe-
avtal skriver ni med VårgårdaHus på byggsatsen, 
sedan skriver ni ett för respektive entreprenaddel 
(byggnation, el, VVS, kakel m.fl.). Entreprenörerna 
är sidoentreprenörer i förhållande till varandra. En 
byggledare eller snickare tar ofta på sig samord-
ningsansvaret och ser till att allt löper på under byg-
get. Ritningar och samtliga handlingar för byggna-
tion ingår i ert köp från VårgårdaHus. VårgårdaHus 
agent ger förslag på samarbetspartners (entreprenö-
rer) som kan erbjuda byggnation av ert VårgårdaHus. 
Vår säljrepresentant finns givetvis med som stöd och 
är behjälplig med frågor och svar under hela proces-
sen!

Ert ansvar:  
Läs noga igenom kontrakt och avtal så att ni förstår 
vad ni köper. Vid Delad entreprenad har ni möjlighet 
att själva välja entreprenörer om ni vill, vilket gör att 
ni kan få större flexibilitet och valmöjligheter.

G E N E RALE NTR E PR E NAD 
Vid Generalentreprenad skrivs två avtal, ett 
Köpeavtal tecknas för byggsatsen hos oss 
på VårgårdaHus och ett Entreprenadkontrakt 
tecknas med generalentreprenören. Gene-
ralentreprenören i sin tur handlar upp och 
ansvarar för erforderliga underleverantörer 
gentemot er som beställare. Generalentre-
prenören har samordningsansvaret för bygg-
nationen. Ritningar och samtliga handlingar 
för byggnation ingår i ert köp från Vårgår-
daHus. VårgårdaHus agent ger förslag på 
samarbetspartners (entreprenörer) som kan 
erbjuda byggnation av ert VårgårdaHus. Vår 
säljrepresentant finns givetvis med som stöd 
och är behjälplig med frågor och svar under 
hela processen! 

Ert ansvar:  
Läs noga igenom kontrakt och avtal så att 
ni förstår vad ni köper. Vid Generalentrepre-
nad får ni förslag på entreprenörer, men får 
självklart välja själva! 

Det här med entreprenadform kan vara klurigt och VårgårdaHus erbjuder lite olika varianter. Nu är det därför dags 
att reda ut begreppen så här nedan förklarar vi de vanligaste entreprenadformerna och vad som skiljer dem åt!

Byggorten påverkar 

VårgårdaHus kan erbjuda Totalentreprenad i 
Stockholmsregionen. På övriga orter där Tota-
lentreprenad inte kan erbjudas arbetar vi vanligt-
vis med byggnation på Generalentreprenad med 
våra rutinerade och erfarna samarbetspartners, 
men även Delad entreprenad förekommer. Fråga 
er säljrepresentant på kontoret närmast er vad 
som gäller på just er bygg-ort. 



Konsten att skapa ett drömkök!
Att välja vilket kök man ska ha är ett stort beslut som inte är helt enkelt. Köket ska vara snyggt, praktiskt och hållbart 
över tid med många funktionella lösningar - vilket kan vara svårt att balansera. Här kommer några tips som hjälper er 
längs vägen! Vill ni ha mer köksinspiration? Kika in på vedum.se eller följ oss på Instagram @vargardahus

2. Stil och känsla 
Har ert hus en speciell stil eller karaktär? Finns 
det ledord att utgå ifrån? Använder er av samma 
ledord när det kommer till köket. Hur ska köket 
upplevas? Ska det smälta in på ett naturligt sätt 
eller ska det ta för sig? Är köket en samlings-
plats eller är matplatsen det? Fundera över hur 
köket upplevs i förhållande till de andra rummen. 

5. Förvaring 
Hur mycket förvaring behöver ni? Är ni sugna på ett skafferi 
eller på ett kök utan överskåp? I ett kök ska det få plats mycket 
olika saker så fundera på andra smarta lösningar som hängade  
krokar, smala fack för kokböcker, källsortering under disk-
bänken eller under en inbyggd kökssoffa. Vår köksleverantör 
Vedum har mycket kunskap om dessa lösningar så bolla gärna 
era idéer med dem!

4. Belysning och eluttag 
Ett kök ska både bra arbetsljus och stämningsljus så planera in 
detta från början med t.ex spolights i överskåpen, en taklampa 
över köksbordet och gärna många dimbara ljuskällor! Ett tips 
är att sätta små spotlights i föntren i kök och vardagrum då det 
skapar ett ombonat inttryck. Eluttag kan man behöva en hel del 
utav och idag finns det flera smarta lösningar på hur man kan 
dölja dessa! 



1. Besök köksutställnigar 
Vår köksleverantör Vedum Kök och Bad har utställningar 
runt om i landet där ni kan få en känsla och upplevse av hur 
ert kök ska se ut. Inspireras av färger, praktiska lösningar 
och trender medan ni klämmer, känner och funderar på vad 
som passar just er. Använd gärna moodboard verktyg som 
Pinterest, Ingstagram och bildsök på Google! En Moodbo-
ard kan bestå av färger, materialval, inredning, växter eller 
andra bilder som skapar en känsla av hur köket ska upple-
vas och se ut. En moodboard är alltid ha, speciellt för att 
kunna gå tillbaka till när alla beslut ska tas. 

3. Praktiska lösningar 
Det finns en del saker att ha i åtanke när man planerar ett 
kök. Placera kylen och frysen nära spisen för att slippa 
onödigt spring, skaffa utdragbara system i lådor, kök och 
skafferi. Det är både ergonomiskt, praktiskt och ger en bra 
överblick. Ska ni ha en köksö med spishäll? Då behöver ni ha 
en ho på ön så att ni slipper förflytta er i köket med en varm 
kastrull! Självklart projekteras alla våra hus efter de krav som 
ställs på t.ex tillgänglighet, detta påverkar framförallt kök och 
badrum. Funderar ni mer över detta? Prata med er säljrepre-
sentant eller läs mer på boverket.se



ROSE N H I LL

Med inspiration från landsbygnden möter här den skandinaviska 
arkitekturen den amerikanska. Huset är praktiskt på alla sätt och 
vis och rymmer hela fem sovrum, två badrum och fyra klädkammare. 
Tvättstugan har en groventré och hänger ihop fint med badrum och 
hall - funktionellt! Husets hjärta är de stora och öppna ytorna som 
utgör kök, matsal och vardagsrum. De stora fönstren ger ett fint 
ljusinsläpp och här kan ni kliva ut i solen på verandan eller krypa upp 
i soffan framför en brasa. För att göra huset ännu mer stiltypiskt - välj 
till takkupor!

RYM LIGT OCH MODE R NT FAR M HOUSE

2 planshus 
5 sovrum 
Boyta: 196,3 m2 
Byggyta: 148,6 m2

Fakta



Rosenhill har hela fem sovrum 
vilket gör det möjligt att ha hem-
makontor, lekrum eller gästrum. 

Modern Farmhouse-Stilen är en mix 
av en mysit lantligt och modern stil 
med naturliga och jordnära färgval.

Plats för alla Modern farmhouse Förvaring
Alla sovrum på övre plan har en 
egen klädkammare och köket 

har ett praktiskt skafferi. 

Entréplan

Övre plan

* Planlösningarna i denna katalog är ej 
skalenliga. Kontakta närmaste säljkontor 
för mer information.



E N HAG E N 

Med inspiration från de nordiska ladorna har vi skapat ett 
hus som passar lika bra i stadsmiljö som på landsbygden. 
För dig som gillar design är denna villa något utöver det 
vanliga. Villa Enhagen är minimalistisk med utpräglad mate-
rialkänsla och en anda av tidlöshet. Indragen takfot, fönster 
och dörrar utan foder och lister bidrar till husets speciella 
karaktär. Här finns plats för hela familjen! 

PR ISVÄRT LADH US FÖR DE N DESIG N M E DVETN E

1,5 planshus 
3-4 sovrum 
Boyta: 175,8 
Byggyta: 144,2 m2

Fakta



Indragen takfot samtfoderlösa 
fönster och dörrar ger huset 

en speciell karaktär.

Med stora fönster och högt i tak 
blir rummen luftiga och huset får 

ett fint ljusinläpp.

Egen personlighet Ljus och rymd Smälter in 
Ladhusen smälter väl in i de 

flesta miljöer och de nedtonade 
färgskalorna utstrålar ett lugn.

Entréplan

Övre plan

*Planlösningarna i denna katalog är ej skalenliga. 
Kontakta närmaste säljkontor för mer information.



HAGALU N D

En funktionell och praktisk villa med perfekta möjligheter att växa i. 
Hagalunbd har 3 sovrum, vardagsrum och gott om förvaringsutrym-
men! Övervåningen är initialt oinredd. Vill man så går det så klart all-
deles utmärkt att köpa huset komplett inrett, men tanken är att detta 
är ett hus för den lilla familjen att kunna växa i. Liggande panel ger ett 
modernt uttryck, vill du hellre ha huset i ladhusstil? Välj då stående 
panel och välj bort knutar och foder. 

LADH US I  1,5-PLAN FÖR FAM I LJ E N ATT VÄXA I 

1,5-planshus 
3 sovrum 
Boyta: 138,1 m2 
Byggyta: 154,2 m2

Fakta



Inred övervåningen i takt med att era 
behov växer. Kanske blir ni fler eller så 

vill ni få mer eget uttrymme? 

Köket och umgängesytorna 
har ett vackert ryggåstak, vilket 

skapar luft och rymd!

Ett hus att växa i Öppna ytor Förvaring
Huste har en stor hall med 

ettpraktiskt förråd. Det stora 
sovrummet har dessuton  

en klädkammare! 

Entréplan

Oinredd övervåning

*Planlösningarna i denna katalog är ej skalenliga. 
Kontakta närmaste säljkontor för mer information.



NOLHAGA

Villa Nolhaga är minimalistisk, med utpräglad materialkänsla i skandi-
navisk design. Detaljer som fönsterfoder och knutar är borttagna för 
att framhäva fönstren samt för att ge kontrast mellan materialvalen. 
Hallen är öppen och ger en välkomnande känsla. I anslutning till hal-
len finns ett mindre badrum med dusch och till höger om hallen ligger 
de två mindre sovrummen. Här finns möjlighet att skapa barnrum, 
hemma-kontor eller plats för hobby-projekt! Anpassa planlösningen 
efter era behov och önskemål.

LADH US I  1-PLAN M E D FOKUS PÅ DESIG N & FU N KTION

1-planshus 
3 sovrum 
Boyta: 138,1 m2 
Byggyta: 154,2 m2

Fakta



Ändra stilen på huset genom att 
byta t.ex paneltyp, fasad, färg 
på fönster eller ändra takets 

uförande och färg. 

Köket och umgängesytorna har 
vackert ryggåstak vilket ger luft 

och rymd till den öppna  
planlösningen. 

Anpassa stilen Stora sällskapsytor Inne och ute
Njut av årets alla årstider ute 
på altanen eller inomhus ge-

nom de stora fönstrena!

Entréplan

*Planlösningarna i denna katalog är ej skalenliga. 
Kontakta närmaste säljkontor för mer information.







Hitta er stil

New England
New England är en mix av amerikans lyx och 
svenskt hantverk. En stil som karaktäriseras 
av liggande vit träpanel, spröjsade fönster och 
generösa verandor. Umgängesytan är viktig, 
vilket har gett öppna planlösningar men med en 
avskalad hemtrevlig känsla. Pardörrar för en-
trédörr likväl som fönsterdörr, som precis som 
fönstren är indelade i rutmönster av spröjs. Vitt 
och ljust kontrasterar med svart eller grått i form 
av ett mörkare tak. Den ljusa känslan följer ofta 
med även på insidan och ger rymd samt trevligt 
ljus i rummen. 
 

Hos oss på VårgårdaHus är ni i trygga händer och vi hjälper er såklart att skapa ert drömhus! En del av planeringsar-
betet för er som ska bygga hus är att hitta den stil ni vill att ert hus ska ha. Kanske vet ni redan hur ert hus ska se ut 
och kännas, eller så vet ni kanske hur många rum ni vill ha och hur planlösningen ska se ut - men inte vilken stil som 
passar. Våra kunniga husdesigners hjälper er att rita och göra era ideér till verklighet. Här berätar vi om några av de 
populäraste stilarna på hus och vad som definerar dem! 

Ladhus stilen
En modern mix av skandinavisk minimalism och 
klassisk ladugård. Natursköna material i dova 
färgskalor smälter in med omgivningen. Stora 
glasade partier suddar ut gränsen mellan ute 
och inne vilket förstärker känslan av att ladhuset 
är en del av naturen. Indragen takfot i kombi-
nation med avsaknaden av fönsterfoder och 
husknutar ger en avskalad fasad där dom mörkt 
ramade fönstren får ge uttryck. Variation i föns-
terstorlekar ger fasaden liv och visar att det är 
glasningen som talar. Den öppna naturen följer 
med in och flödet mellan funktionerna inger en 
känsla av öppenhet, vilket förstärks med ryg-
gåstak och stora ljusinsläpp upp mot nocken. 



Klassisk stil
Det som talar för det klassiska är främst en 
stående lockläktspanel i kombination med 
dekorerade breda fönsterfoder. Detaljer som 
spårade pelare och nockdekorer ger en klassisk 
känsla och ett gediget uttryck. Takfoten går ut 
en bit från fasaden, och taket är som vanligast 
ett tegeltak. Det är inte ovanligt att huset pryds 
av takkupa, burspråk eller tillbyggnad. Likväl 
som New England så är spröjsen en viktig del, 
men här är det mer förekommande med vanligt 
korsspröjs, alternativt en dekor av krysspröjs i 
överkant? 

 

Modern stil
En modern tappning kan göras för samt-
liga hus. Det görs lättast genom ett byte 
av panel, antingen till slät stående eller 
till liggande. Detta i kombination  med ett 
smalt fönsterfoder moderniserar husets 
uttryck. Större fönster, öppen planlösning 
och ryggåstak ger en härlig rymd samt ett 
modernare samspel mellan rummen. 
 

Farmhouse stilen
Amerikanska verandor, stora spröjsade fönster 
och detaljer på fasaden ger en modern tapp-
ning av något klassiskt. Fönstren är större och 
med en mer rektangulär rutindelning i spröjs-
ningen. Fönstren kontrasterar ofta med en 
mörkare färg för att rama in glasningen. Detaljer 
som brantare taklutningar, takkupor och dekorer 
i nock och på pelare återspeglar amerikanska 
western. Stilen känns modern och avskalad 
tack vare stora öppna planlösningar i kombina-
tion med ryggåstakets rymd. 



FAG RAB O

Gillar du de karaktäristiska skånelängorna, med indragen takfot, 
som man ofta ser på Österlen? Då är välbalanserade Villa Fagrabo 
något för dig. 1,5-plansvillan har inspirerats av de mysiga 
husens stilrena och trivsamma uttryck. Här får du vackert ljusin-
släpp, smart planlösning och stora sällskapsytor för härliga midda-
gar och umgänge. Nedervåningen bjuder på en öppen planlösning 
och trevlig rundgång i kök och vardagsrum. Sovrum, allrum, ateljé, 
hemmakontor – här är det lätt att låta planerna bli verklighet.  

MODE R N 2-PLANSVI LLA I NSPI R E RAD AV ÖSTE R LE N

1,5 planshus 
4 sovrum 
Boyta: 151,9 m2 
Byggyta: 100,6 m2

Fakta



Huset har tre utgångar till 
trägården via baksidan. Kliv ut 
i morgonrocken en ljummen 

sommarmorgon!

Den öppna planlösningen 
mellan kök och vardagsrum 
bidrar till ett härligt ljusflöde 

och en känsla av rymd.

Nära till utelivet Gemenskap Välj till takkupa
Vill du ha mer ljus och rymd 
på övervåningen? Lägg till 
en vacker takkupa för att 

göra huset mer intressant! 

Entréplan

Övre plan

*Planlösningarna i denna katalog är ej skalenliga. 
Kontakta närmaste säljkontor för mer information.



SJÖVI K

I denna rymliga 1,5-plansvilla finns gott om plats för den stora 
barnfamiljen eller för den som ofta bjuder in vännerna över hel-
gen. Med en öppen och luftig planlösning och tillgång till en 
härlig uteplats blir livet smidigare och roligare till både vardag 
och fest. Den välplanerade villan rymmer dessutom fyra sov-
rum, två badrum, ett allrum och flera väl tilltagna förråd. Sjövik 
är ett fantastikt hus med gott om plats för liten som stor! 

DE N MODE R NA BAR N FAM I LJ E NS DRÖM

1,5 planshus 
4 sovrum 
Boyta: 183,9 m2 
Byggyta: 133,3 m2

Fakta



Generös planlösning och flera
utgångar till uteplatsen skapar

stora ytor att leva på!

I vardagsrummet gör ryggåstaket 
att rummet fylls av ljus och rymd. 
Följ ljuset från morgon till kväll. 

Tack vare husets vinkelbyggnad  
är den skyddad från både vind  

och insyn. Njut av alla säsonger! 

Stora ytor Ljusinsläpp Härlig baksida

Entréplan

Övre plan

*Planlösningarna i denna katalog är ej skalenliga. 
Kontakta närmaste säljkontor för mer information.



SOLVI K

Denna härliga 1-plansvilla ger familjen stor valfrihet och 
utstrålar rymd och ljus tack vare stora fönster och ryggås-
tak. Med praktisk uppdelning i två separata sovrumsdelar 
kan både föräldrar och barn får plats för sig själva. Mitten-
partiets luftiga planlösning med kök och vardagsrum gör det 
lätt att samlas och umgås tillsammans med vänner & familj. 

VACKE R VI LLA M E D RYM D & LJ US

1-planshus 
4 sovrum 
Boyta: 148,9 m2 
Byggyta: 170 m2

FaktaFakta



På Villa Solviks baksida finns
alla möjligheter att skapa ett
eget uteparadis. Pool, sköna
utemöbler, lummiga växter?

Den praktiska planlösningen
bidrar till trivsel för alla i 

familjen – tillsammans eller 
på egen hand.

Egen oas Ett hus för alla U- format kök

Gillar du att ha gott om 
plats för matlagning? Gör 
köket till ett U-form kök för 

maximal rörelse yta! 

Entréplan

*Planlösningarna i denna katalog är ej skalenliga. 
Kontakta närmaste säljkontor för mer information.



LJ U NG

Rymmer alla möjligheter att göra det som lockar mest för stunden. 
Kanske vill ni alla umgås eller känns det bättre att dra sig undan en 
stund? Här finns både avskildhet och sociala ytor, inom smidigt räck-
håll. Villa Ljung har tre sovrum i ena ändan av huset och ett sovrum 
i andra, vilket gör att alla i familjen får tillfälle att vara ifred ibland. 
Visst är det skönt att sitta för sig själv en stund, kanske med en god 
bok, medan barnen ser på tv i ett eget allrum?  

MODE R N & VÄLPLAN E RAD 1-PLANSVI LLA I  LADH USSTI L

1-planshus 
4 sovrum 
Boyta: 141,1 m2 
Byggyta: 157,1 m2

Fakta



Husets uppdelning i en vux-
endel och en barn-/ tonårsdel 

förenklar familjens vardag.

Den öppna planlösningen 
mellan kök och vardagsrum 

bidrar till ett härligt ljusflöde.

Smidigt vardagsliv Öppen planlösning Flexibelt

Villa Ljung är lätt att placera 
på många tomter och passar 

i de flesta miljöer!

Entréplan

*Planlösningarna i denna katalog är ej skalenliga. 
Kontakta närmaste säljkontor för mer information.



SÄG HEJ!

Er resa mot ett drömhus börjar oftast med kontakten 
med någon av våra kunniga agenter. Tillsammans 
går ni igenom era ideér, drömmar och förutsättningar 
över en kopp kaffe. Här har ni möjlighet att ställa alla  
frågor ni kan komma på!
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DET DÄR MED TOMT…

Nu börjar vi med de stora frågorna som - vart vill ni 
bo? Hur ser det ut med tomt? Har ni redan en och i 
så fall - hur ser den ut? Har ni inte en tomt?  
Våra agenter har breda kontaktnät och kan hjälpa 
 er att leta efter en tomt som passar era  
behov och era önskningar. 

Ditt ansvar som kund: 
Tänk på att kostnader så som el och VA anslutningar kan tillkomma.

 MATERIALVAL & SLUTLIG BESTÄLLNING

När bygglovet är beviljat och ni gjort era eventuella 
tillval, kan en tillverknings- och leveransorder (TOLO) 
göras. Nu planeras huset in för produktion och ni får 
ett bestämt datum för leverans och färdigställande. 
Kompletta konstruktionsritningar tas fram som även 
inkluderar el, VA, ventilation etc. VårgårdaHus skickar 
ut ett leveransbesked och på det finns även datum 
för när vi ska ha in en s.k. ”spärrförbindelse”. Detta 
innebär att banken skriftligen, reserverar den summa 
pengar som kommer att faktureras från VårgårdaHus. 
Har ni även skrivit ett Entreprenadkontrakt, utöver 
Köpeavtalet, kommer även Entreprenören att begära in 
en spärrförbindelse för sin del i projektet. 

Ditt ansvar som kund:  
 Se till att ni får byggnadskreditiv och spärrförbindelse från banken.

NU SKRIVER VI AVTAL 

När ni är nöjda med ritningarna så skriver ni ett Köpe-
avtal med oss på VårgårdaHus. Köpeavtalet baseras 
på Konsumentköplagen och AA12. I samband med 
att avtalet skrivs så går ni  tillsammans med säljaren 
igenom hur er betalningsplan ser ut. 

Ditt ansvar som kund:  
Läs igenom avtalet noga och se till så att ni förstår vad det innebär. 

DAGS ATT SÖKA BYGGLOV

Naturligtvis hjälper VårgårdaHus till med att utforma 
alla handlingar som nu måste till, såsom tex bygglovs-
handlingar och bygganmälan. Beviljandet av bygglov 
kan ta olika lång tid beroende på vilken kommun man 
skall bygga i. Även priset för en bygglovsansökan 
varierar, beroende på vart man skall bygga. Prata med 
er agent för att få mer detaljerad information. 

Ditt ansvar som kund:  
Vid husbygge skall det enligt lag finnas en kontrollansvarig (KA). 
Kontrollansvarig enligt PBL, har som främsta uppgift att kontrollera 
att kontrollplanen för ett bygge följs. En KA ska utses före byggstart 
och godkännas av kommunen. Kostnaden för KA kan variera.
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LÅT FANTASIN FLÖDA - NU RITAR VI!

Nu är det dags att prata om hur ert drömhus ska se 
ut och hur det ska placeras på just er tomt. Vad är 
viktigt för er och er familj? Vilken stil gillar ni och vad 
är viktigast i er planlösning? Hos VårgårdaHus ingår 
alltid förändring av planlösningen och andra eventuel-
la ändringar i ritningar som ni vill göra.  
Dessutom kostar det inget extra!

ENTREPRENADKONTRAKT

Vår agent kan tipsa om lokala entreprenörer som 
tidigare monterat VårgårdaHus och kan även erbju-
da en kreditgranskning av entreprenören, men det 
är ni själva som skriver kontrakt med entreprenören. 
Entreprenadavtalet är ett standard kontrakt, enligt 
Konsumentköplagen och ABS 18 som tagits fram av 
Konsumentverket och Sveriges byggindustrier för att 
ni som köpare skall vara trygga. Entreprenadkontraktet 
reglerar kontrakt summa, lyftplan, tidsplan etc. 

Ditt ansvar som kund:  
Läs igenom avtalet noga och se till så att ni förstår vad det innebär. 
Välj Entreprenör med omsorg och efter referenser.

Från idé till färdigt hus

8

BYGGANMÄLAN

En bygganmälan ska lämnas in till stadsbyggnads-
kontoret senast tre veckor före byggstart. När byg-
ganmälan inkommit, sammankallas ni till stadsbygg-
nadskontoret för ett byggsamråd, där du presenterar 
kontrollansvarige. VårgrådaHus hjälper till att ta fram 
handlingarna som ni behöver för er bygganmälan.



Från idé till färdigt hus
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TEKNISKT SAMRÅD

Inför byggstarten bokar ni som Byggherre tillsammans 
med agenten och er kontrollansvarige ett möte med 
Byggnadsnämnden i er kommun. Kontrollansvariges 
roll är att säkerställa så att byggnadsarbetet utförs 
enligt bestämmelserna i Plan-och bygglagen. För att 
säkerställa detta upprättar den kontrollansvarige en 
kontrollplan och det är denna man går igenom under 
det tekniska samrådet. Mötestiden styrs av när alla 
handlingar klara, men normalt finns bygghandlingar 
klara ca 8 veckor före stomleverans. 

Ditt ansvar som kund:   
Delta vid tekniskt samråd med byggnadsnämnden 

UTSÄTTNING

Det första som görs när man beviljats byggnadslov,  
fått startbesked och alla kontrakt är klara, är en utsätt-
ning av huset. En utsättning innebär att husets exakta 
läge på tomten markeras av kommunens tjänstemän. 
Kommunen tar ut en kostnad för utsättningen. Kolla 
med er kommun vad taxan är.

BYGGSTARTSMÖTE

Nu sker ett byggstartsmöte där ni tillsammans med 
byggledaren och agenten går igenom praktiska de-
taljer och bestämmer en tidplan för bygget som leder 
fram till ditt inflyttningsdatum.   
 
Ditt ansvar som kund: 
Delta vid byggstartsmötet med entreprenören 

DU ÄR FÖRSÄKRAD!

Ditt husbygge är försäkrat så snart ni tecknat ett 
köpeavtal med VårgårdaHus. Villaförsäkringen gäller i 
ett år från husleverans. Villaförsäkringen tecknar vi hos 
If. Utöver villaförsäkringen tecknar VårgårdaHus också 
en Färdigställande- och Nybyggnadsförsäkring hos 
Gar-Bo Försäkrings AB. Den första delen, Färdigstäl-
landeförsäkringen, hjälper er att få huset färdigbyggt 
så som avtalat. Den andra delen, Nybyggnadsförsäk-
ringen, gäller från den tidpunkt då slutbesiktning skett 
och 10 år framåt. Den skyddar er som konsumenter 
mot eventuella väsentliga fel som skulle uppstå inom 
den tiden. 

Ditt ansvar som kund: 
Läs på om de olika försäkringarna på Garbo och se till så att 
ni förstår vad de innebär. 

NU BYGGS ERT HUS

Byggtiden från det att huset levereras till dess att ni 
kan flytta in, varierar beroende på husets storlek och 
konstruktion. Betongplattans torktid och väderför-
hållanden kan påverka byggtiden. Normalt tar det ca 
22-30 veckor att färdigställa ett hus!

SLUTBESIKTNING

När huset är färdigt skall en slutbesiktning ske. 
Vi skickar försäkringsbesked till er från Garbo med en 
utsedd besiktningsman. Ni bokar i samråd med byg-
garen in en besiktningstid. Därefter kallar besiktnings-
mannen till besiktning. I vissa fall kan det även vara 
vår agent som bokar tid med besiktningsmannen.  

INFLYTT

Innan ni kan flytta in i ert hus ska ni tillsammans med 
Byggnadsnämnden och er kontrollansvarige ha ett 
slutsamråd i huset. Till slutsamrådet skall alla funk-
tionskontroller och intyg vara utförda och utfärdade. 
Därefter utfärdar Byggnadsnämnden ett slutbesked.   
Sedan är det dags att flytta in i ert drömhus och börja 
inreda, kanske planera inflyttningsfest?  
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Välkommen på visning
Ett besök i något av våra visningshus är alltid en bra idé. Ni behöver inte vara intresserad av just den husmodell vi vi-
sar, vi vill visa vår kvalité och berätta vad vi kan bygga tillsammans med er! Kanske väcks nya idéer och tankar hos er? 
Vill du veta mer om oss och våra hus eller boka visning vid annat tillfälle, tveka inte att kontakta våra säljare. 
Varmt välkommen!

Villa Jennyhill 

Boyta: 170 m2
Byggyta: 108,1 m2
Antal sovrum: 4
 
Nordenskiölds väg 
51B i Vega, Haninge

Villa Jennyhill om 170 m2 är fördelad på 4 sovrum, 
klädkammare, allrum och stort vardagsrum. En ljus 
och luftig planlösning och gott om plats för socialt 
umgänge. Boka in ett besök med någon av våra 
säljrepresentanter för att få en känsla av  
möjligheterna med VårgårdaHus! 



Villa Sandvik

Boyta: 156,2 m2
Byggyta: 181,5 m2
Antal sovrum: 3
 
Husknuten,  
Smedjegatan 4
Västra Frölunda

Nu är Äntligen vårt nya visningshus i Göteborg klart!  
Huset är en moderniserad variant av vår husmodell Sandvik. 
Genomgående tema för huset är minimalistiskt, funktionellt 
och kaxigt! De stora fönstren och ryggåstaket i vardagsrum-
met är helt magiska och köket är verkligen husets hjärta och 
samlingsplats. Våra representanter Fredrik Johnsson och 
Stefan Mattson har kontor i huset och finns ofta på plats 
för att svara på era frågor.



Vanliga frågor och svar

Bygga nytt eller köpa begagnat hus? 
Det finns många skäl till att äga ett nytt hus istället 
för ett begagnat. Ni slipper underhåll de första 10-15 
åren och det kommer inga oväntade renoveringskost-
nader. Driftskostnaderna blir betydligt lägre i ett nytt 
hus än i ett begagnat och ni betalar ingen fastighets-
avgift under de första 15 åren. Nya hus har dessutom 
bra ventilation och en bättre inomhusmiljö. Den bästa 
fördelen? Ni får själva forma ert hem från fösta början.  
på vad som passar just er. 

Du är alltid välkommen att vända dig till någon av våra säljare så hjälper han/hon er. Vill du fundera lite själv och bilda 
dig en uppfattning om hur du vill att ditt hus ska se ut kan du börja med att besöka våra villavisningar runt om i lan-
det. Att besöka villavisningar är väldigt bra då man får en uppfattning om helheten med rymd och ljus, det är inte bara 
ytan i kvadratmeter man ska tänka på, utan känslan. Att bygga hus är det ju roligaste som finns (tycker vi) men det 
kan vara en snårig resa med en del frågetecken. 

När betalar ni? 
Med delad eller generalentreprenad får ni två eller 
fler betalningsplaner att förhålla er till. Vad gäller 
materialsatsen som ni köper från VårgårdaHus 
så ligger det en given betalningsplan i Köpeav-
talet, baserat på AA12 och Konsumentköplagen. 
Ni betalar en handpenning på 2% när bygglovs-
handlingarna är klara. Sedan betalar ni 70% av 
totalpriset vid leveransen av huset. Vid den andra 
kompletterande leveransen så betalar ni 23% av 
totalpriset och när besiktningen är gjord och huset 
är klart att flytta in i så betalar ni er slutfaktura. I 
entreprenadkontrakten, baserade på ABS18 och 
konsumenttjänstlagen, bestäms lyften i betalnings-
planen, utifrån när de olika arbetsmomenten görs. 
Vid totaletreprenad regleras både materialsats och 
entreprenad med en betalningsplan enl. ABS18.

Vad är en lagfart?
Lagfart är ett bevis på att det är du som är ägare 
av en fastighet/tomt. När man köper en fastighet/
tomt ansöker man om en lagfart hos lantmäteriet 
eller med hjälp av en mäklarbyrå.  Ansökan om 
lagfarten ska man ska göra även om man ärver 
eller överlåter en fastighet. Ansökan ska innehålla 
en fullständig fastighetsbeteckning, information 
om köpare och säljare och ansökan ska givetvis 
signeras av båda parter. Ni kan ändra eller lägga 
till fastighetsägare i er ansökan om lagfart. 

Kostnaden för lagfarten är 1,5% av köpeskillingen 
(kostnaden) eller taxeringsvärdet av tomten/fastig-
heten. Denna kostnad är avdragsgill i er deklara-
tion när ni ska sälja fastigheten/tomten.  

Vad är en tvåårsbesiktning? 
Senast två år efter slutbesiktningen kan en så 
kallad tvåårsbesiktning ske. Då fastställs om 
några fel uppstått på entreprenaden sedan 
inflyttningen. Denna besiktning är inte obligato-
riskt men måste om den väljs genomföras före 
tvåårstiden gått ut. Ni tar själva initiativ till att 
besiktning sker och står för kostnaden  
för besiktningen.

Skiljer sig priset beronde på byggort?
Priset kan påverkas av fraktkostnaden, de lokala 
förutsättningarna och priset för entreprenadfor-
men.  Kontakta er säljrepresentant för en mer 
utförlig bild av den totala kostnaden för just ert 
bygge. med er agent för att få en bra bild över 
er betalningsplan.

Vad tillkommer vid husbygge? 
Kostnader för markarbeten och i vissa fall kan 
pålning och sprängning behöva utföras vilket 
innebär extra kostnader. Fler kostnader som 
tillkommer är bland annat myndighetskostnader 
som tex besiktning av imkanal. Förutom tomtkö-
pet tillkommer också kommunens anslutnings-
avgifter och avgifter från banken.



Kan jag ändra husets planlösning?
Ja ni kan kostnadsfritt göra ändringar i planlösning-
en och våra duktiga husdesigners och konstruk-
törer hjälper er att få huset precis så som ni vill! 
Bolla gärna tankar och ideér med er agent för att 
få mer inblick i vad som kan ändras och hör hur 
andra kunder gjort. 

Vad är en byggherre?
Eftersom det är ni om bygger eller låter bygga hu-
set är det ni som är byggherre. Plan och bygglagen 
ställer krav på byggherren som det är viktigt att ni 
som byggherre känner till. Som byggherre (eller 
kvinna) har ni ansvaret för att alla som är inblan-
dade i bygget följer reglerna. Ni kan ta hjälp av er 
kontrollansvarige - men det är ni  
som är ansvarig. 

Vad gälller om bygglovet nekas? 
Om ni skulle bli nekad bygglov eller banken inte 
godkänner en finasieringslösning, kan ni alltid 
annullera ert Köpeavtal. Detta görs före avrop, dvs. 
före den slutliga beställningen gjorts. VårgårdaHus 
tar då ut en ersättning om 15 000 kr för nedlagda 
kostnader.

När kan ni flytta in? 
Ni kan flytta in i ert nya hus efter att ni har fått 
ett inflyttningstillstånd från kommunen, Oftast 
får ni inlyttningstillståndet strax efter slutbesikt-
ningen då det sker ett slutsamråd med kom-
munen. Huset står färdigt 8-9 månader efter 
att du lagt beställningen - dags att bjuda in till 
inlyttningsfest!



Vill du veta mer om VårgårdaHus?
På vår hemsida finns allt från produktblad till checklistor, tips och råd och inspi-
ration för dig som planerar att bygga hus. Här kan du se några av våra kunders 
hus samt läsa om våra andra husmodeller. Välkomna att besöka vårt visningshus 
Villa Sandvik på Husknuten i Göteborg eller vårt visningshus Villa Jennyhill i 
Hanginge, Stockholm. 

Följ oss gärna på Instagram för mer inspiration @vargardahus
Maila info@vargardahus.se eller besök vargardahus.se




