Mångårig
erfarenhet som
förverkligar
husdrömmar!

Ett familjeföretag
med fokus på
kvalitet
Skövdevillan AB är ett familjeföretag som startades 2010.
Idag drivs verksamheten av tre bröder; Henrik, Christian
och Fredrik. Brödratrion har en lång erfarenhet av
hustillverkning, men inom olika områden. Därför är den
samlade kompetensen hög, vilket vi använder till att hitta
de bästa lösningarna för våra kunder.
Skövdevillan är en flexibel, kunnig och prisvärd
hustillverkare som sätter kvalitet framför kvantitet. Det
viktigaste för oss är att våra kunder får den tid och
stöttning som krävs för att genomföra sitt livs största
projekt. Vi är med under hela resan, från grund till
slutbesiktning.

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier och direktåtkomst till webben via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.
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360º panorama

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Fotogalleri

Webb-ikon

Vår passion - din trygghet
På Skövdevillan brinner vi för att förverkliga våra kunders husdrömmar. Drivkraften att tillverka
hus att trivas i går som en röd tråd genom allt vi gör. Till exempel har vi valt en hög nivå på
standardutrustningen i våra hus, så att du slipper obehagliga överraskningar under resans gång.
En annan trygghet är vår engagerade och erfarna personal, som ger dig all hjälp du behöver.
Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.
Att satsa på ett hus från Skövdevillan är också ett energismart och miljövänligt val. Våra hus är fulla
med energieffektiva lösningar, som gynnar både miljön och din plånbok.

Närhet till vatten
eller walk-in closet?

Alla bostäder är unika och varannan person funderar på att flytta.
Kanske har din bostad det där som någon annan drömmer om? Prata med oss på
Svensk Fastighetsförmedling i Skövde och få reda på hur eftertraktad din bostad är.

SKÖVDE | RÅDHUSGATAN 14 | TEL 0500 41 75 10 | SVENSKFAST.SE/SKÖVDE
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En unik flexibilitet
Att bygga sitt drömhus är en spännande utmaning. Det är många val som ska göras och
allt ska kännas rätt i hjärtat. På Skövdevillan har vi en mycket hög flexibilitet, så att du kan
få ditt hus precis som du vill. Vi har våra standardmodeller, var och en med sin charm.
Men kanske gillar du planlösningen på en modell och fasaden på en annan? Inga problem,
tillsammans med vår engagerade arkitekt bestämmer du hur ditt hus ska se ut exteriört,
interiört och gällande planlösningen.
Vi kan även anpassa vår produktion efter dina önskemål. Självklart går det lika bra att
komma till oss med färdiga ritningar.

070-78 104 31

TIBRO

Fixar allt inom bygg – med Ekis Bygg kan du känna dig trygg!
Jag har lång erfarenhet och bred kompetens.
Hänger på nyheter och ny influens.
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Er vilja är Min lag att kunden är nöjd varje dag
stefanekman@tele2.se

Skaravägen 21, 532 72 Axvall
Tel. 0511-62190

Våra leveranssätt
Skövdevillan erbjuder några standardalternativ gällande leveranssätt. Vi är dock
öppna för diskussion om du som kund vill ha det på ett annorlunda sätt. Oavsett
vilket alternativ du väljer hjälper vi dig alltid med alla kontakter med kommun och
myndigheter.

Byggsats

Vi levererar en byggsats i storblocksformat som
du, med egna entreprenörer, får montera och
färdigställa. Du kan välja att köpa allt övrigt material
för att färdigställa huset genom oss. Materialet
levereras då ut till byggplatsen, alternativt skaffar
du detta material själv.

Färdigt utvändigt

Vi levererar en byggsats som monteras och
färdigställs helt utvändigt. Då behöver du endast
fokusera på att färdigställa huset invändigt. Detta
leveranssätt passar dig som vill vara med och göra
mycket själv.

Totalentreprenad

Vi tar hand om allt! Du skriver endast ett kontrakt
med Skövdevillan och vi blir din enda kontakt. Du
får ett fast inflyttningsdatum och oavsett vad som
händer är det Skövdevillan som sköter alla kontakter.
Vi ansvarar för alla entreprenörer som krävs för
att färdigställa huset. Vi hjälper dig också med hela
bygglovsprocessen. Enkelt och tryggt för dig som
kund!

KONRADSSONS KAKEL

En naturlig del av livet sedan
1968
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Fabriken
– vårt hjärta
Det hus du köper av oss byggs inomhus, i vår fabrik,
av vår duktiga personal. I fabriken är kraven på
leveranssäkerhet och noggrannhet mycket höga. Vi
lämnar aldrig något åt slumpen och det viktigaste är
alltid att göra ett jobb av högsta klass. Därför har vi
hämtat flera av våra anställda direkt från yrkesskolan,
så att de skolas in i Skövdevillans filosofi när det
kommer till kvalitet.
I fabriken byggs så mycket som möjligt, till exempel
väggar, gavelspetsar och bjälklag, klart innan det lastas
på en lastbil. För att säkerställa att allt fungerar som
det ska är vi på Skövdevillan med under den första
monteringsdagen. Sedan lämnar vi över arbetet till
våra entreprenörer, som med säker hand ser till att
du får ditt drömhus.
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Vi utför projektering
av VVS-installationer
www.llvvskonsult.se

Tel: 075 241 2349

”Kraven på
leveranssäkerhet
och noggrannhet
är mycket höga”

VI UTFÖR KAKEL OCH KLINKER
I DIN SKÖVDEVILLA
www.ottossons.se

Ytterdörrar med kvalitet sedan 1948
www.lursdorr.se • 0525-24014
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Klimatkompensering genom
trädplantering
På Skövdevillan värnar vi om miljön. I våra hus hittar du till exempel många miljövänliga och
energismarta lösningar. Samtidigt verkar vi i en bransch som är beroende av träd och den pågående
skövlingen av världens skogar har stor klimatpåverkan.
Träd gör också att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet. Träd skyddar mot erosion och
brännande sol. Träd ger frukter, näring och mat på borden. Träd används som byggmaterial och skapar
nya försörjningsmöjligheter. De förändrar även djupt rotade samhällsstrukturer och bidrar till ett mer
jämställt samhälle.
Därför har vi på Skövdevillan, genom biståndsorganisationen Vi-skogen, valt att plantera träd i det av
avskogning hårt drabbade Tanzania. Tillsammans med Vi-skogen ger vi utsatta människor möjlighet att
skaffa sig inkomster och mat på bordet, samtidigt som klimatet blir bättre. Det är vårt sätt att ge tillbaka.

Kalksten från
hjärtat av
Kinnekulle

Förutom den erkänt
vackra kalkstenen som
bryts på Kinnekulle har
vi även granit och marmor
i vårt sortiment.
Kontakta oss för en offert:
Telefon 0510 - 54 00 56
www.thorsberg.se
info@thorsberg.se
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www.xr.nu

Morgondagens
energivägg är
redan här
Från och med 2021 ska alla nya byggnader i
Europa vara nära-nollenergibyggnader. Syftet är
att genom höga energikrav, ställda så att berörda
företag får tid på sig att ställa om, driva på takten
i utvecklingen mot ett allt mer energieffektivt
byggande i Europa.
Med vårt långsiktiga tänkande i ryggen valde vi
på Skövdevillan att agera istället för att reagera.
Vi har redan nu utvecklat en energivägg för att
försöka klara de krav som framtiden ställer. Idag
kan du som kund känna att du gör något bra för
miljön, samtidigt som du också sparar en slant.

”Gör något bra för
miljön, samtidigt
som du också
sparar en slant”

Vi försäkrar
husdrömmar
Läs mer om våra försäkringar, besiktningar
och andra tjänster på gar-bo.se
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Flexibelt och en
bra kvalitet på
grundstandarden
Paret Andreas Minkkinen, 31, och Frida Elofsson, 28, flyttade in
i sin nybyggda villa i Hasslum i Skövde under sommaren 2018.
Valet att satsa på Skövdevillan har fallit mycket väl ut.
Andreas är från Tibro och jobbar som affärssystemutvecklare
på Offecct. Frida kommer ursprungligen från Karlsborg och
arbetar som entreprenadingenjör på NCC. I december 2018
väntar paret sitt första barn, tajmingen att flytta in i ett nytt hus
är med andra ord helt perfekt.
Andreas och Frida valde att, med viss hjälp från en arkitekt,
själva rita huset.

Vår trägolvsleverantör
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– Det är funkisinspirerat med öppna sociala ytor och stora fönster för mycket ljusinsläpp. Tanken
när vi ritade huset var att ha de sociala ytorna på bottenplan och sovrummen på övervåningen. På
bottenplan ville vi ha ytor för umgänge där man kan röra sig utan att ”stänga in sig i hörn”, det vill
säga att man kan cirkulera runt delen i mitten med WC+trapp utan att behöva stoppas av en vägg.

Rymligt

På samma sätt tänkte man kring köksön. Paret valde att inte ha allt i köket mot en vägg, för att det ska
bli lättare att röra sig i köket och för att det känns rymligare.
– Det gör att vi tycker att huset känns rymligt och funktionellt.
På bottenplan finns gästrum, tvättstuga, WC/D, vardagsrum, hall, kök och matsalsdel.
På övervåningen finns tre sovrum, allrum, badrum samt en balkong på 26 m2.

Uppskattad flexibilitet

När paret Minkkinen/Elofsson skulle bygga hus var det viktigaste att hitta en flexibel husleverantör
som kan leverera bra pris till bra kvalitet. Man tittade på ett flertal husleverantörer innan man
bestämde sig för Skövdevillan.
– Valet föll på att de är så pass flexibla och att det är bra kvalitet på den grundstandard som ingår.
Om man inte vill ha ett färdigt modulhus, som många tillverkare erbjuder, kan man utgå från en av
deras husmodeller för att sedan göra ändringar utifrån den. När vi kom till Skövdevillan lämnade vi in
våra skisser och fick strax därefter en offert.

Kvalitet i alla led

Andreas och Frida är mycket belåtna med Skövdevillan, både när det gäller byggprocessen och
slutresultatet.
– Det är över våra förväntningar. Vi är särskilt nöjda med köket och matsalsdelen, just för att det är
en sådan härlig rymd. Samarbetet har också fungerat jättebra! Innan husbygget är det många val
som ska göras. Det kändes tryggt att vi fick tider bokade hos alla leverantörer, vilket underlättade
alla beslut som skulle tas. Under byggnationen, när hantverkarna jobbade i huset, fick vi ett bra
bemötande och hjälp med de val som skulle göras på plats.
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”Över förväntan och
riktigt bra kvalitet”
När Annika och Gert Alsiö skulle bygga hus fick de ett tips om
Skövdevillan.
– Redan vid det första besöket fick vi ett väldigt seriöst intryck. Det har
hela tiden varit en rak och ärlig kommunikation, menar paret.
Annika och Gert bor i Bråbacka utanför Tibro, vid sjön Örlen. Huset
är ett 1,5-planshus i lite äldre stil och det uppfyller de önskemål som
paret hade innan byggstarten.
– Vi har två vuxna utflugna barn, så det var viktigt för oss att våra barn
med familjer skulle få plats att hälsa på. Vi ville också ha ett vackert och
riktigt gediget hus med modern prestanda.
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www.celanderskaraborg.se

Toppkvalitet

Annika och Gert är mycket belåtna med hela byggprocessen, från start till mål.
– Vi är särskilt nöjda över att huset blev över förväntan att det i alla delar är riktigt bra
kvalitet. Det har också varit kul att bygga hus med Skövdevillan, allt har fungerat till 100
procent. Vi har fått all hjälp vi bett om.
Tanken är såklart att det nya huset ska vara parets hem under många år framöver.

– Men skulle vi mot förmodan
bygga hus igen skulle vi utan
tvekan välja Skövdevillan!

SNYGGT OCH TRYGGT!
Med Benders takpannor och marksortiment går
det lättare än någonsin för dig att förädla ditt hus
och din tomt. Låt dig inspireras på vår hemsida
benders.se – ta sedan raka vägen till din återförsäljare!
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Leverantörer och
entreprenörer i toppklass
På Skövdevillan är vi stolta över våra produkters höga kvalitet. Men för att nå ett riktigt bra
slutresultat måste våra leverantörer och entreprenörer hålla samma nivå som vi. Därför har vi valt att
samarbeta med de företag vi tycker är bäst på marknaden. Vissa är internationella, andra är lokala.
För oss på Skövdevillan är det alltid kvaliteten som räknas.
När det gäller leverantörer satsar vi på en hög grundkvalitet i våra hus och väljer aktörer som kan
leverera det.
Våra entreprenörer, som monterar och färdigställer huset, är vår förlängda arm. Noggrannhet, att
hålla tidsplaner och ta hänsyn till kundernas behov är därför lika självklart för dem som för oss.
Vi har en mycket nära relation med våra leverantörer och entreprenörer. Vi ser oss som ett team
som arbetar för att du ska stortrivas i ditt hus.

elinstallationer • reparationer • service

Tel 0501-477 10
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E-post: info@steckmest.se
Stockholmsvägen 104, 542 32 Mariestad

En spännande framtid
Det är vårt genuina intresse för att tillverka hus som driver oss framåt. Vi har alltid legat långt framme
när det gäller att utveckla nya produkter och det kommer vi att fortsätta med. Vi jobbar hela tiden
med att hitta ännu smartare och hållbarare lösningar. Att anpassa vår produktion efter kundernas
och marknadens krav ser vi som en härlig utmaning! Det är denna nyfikenhet som fört oss dit vi är
idag och som också kommer att leda oss in i framtiden.

Miele -för allt du verkligen älskar

Det nya
handtagslösa köket
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Skövdevillan AB
Fabriksgatan 10
541 57 Skövde
Tel: 0500-43 40 10

• 14727 • www.jssverige.se

kontakt@skovdevillan.se
www.skovdevillan.se

