Bygg din framgång
med Ingarp.
Ingarp levererar inte bara råvaran till
hustillverkare och träindustrier. Vi tar ett
helhetsansvar från skog till produktion.
Det gör att vi kan leverera allt från reglar,
läkt och fingerskarvade plankor till
målade brädor. Däremellan hjälper vi
också till med bearbetning och kapning.
Framförallt gör vi våra kunder bättre.
Vi förädlar så mycket det bara går hos
oss, så att du kan fokusera på att ta din
egen produktion till en ny nivå. Allt sker
i en högteknologisk, behovsanpassad
maskinpark där allt är tillgängligt och
spårbart online. Det är så en modern
systemleverantör fungerar.
Det är så Ingarp bygger din framgång.
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Vi är en mindre firma med god
erfarenhet av alla typer av fönsterputs
och städ, vi innehar liftkort samt Rope
Access för de mest krävande jobb.
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VI UTFÖR:
Fönsterputs
Byggputs
Storstäd
Byggstäd
Röjningar med bortkörning

Petared 82, 517 92 Bollebygd • 0709-80 19 85 • info@andreasfonsterputs.se • www.andreasfonsterputs.se

Det är vi som är
Hällingsjö Hus
På Hällingsjö Hus arbetar vi som genuint älskar idén
om att förverkliga våra kunders drömhus.

M

område och villa, är givetvis också delaktig hela vägen.

ed låg personalomsättning och ett härligt arbetsklimat är
vi kända för att skapa och värdesätta
personliga relationer
och nära dialoger med våra kunder.

Det är vår projektledning du kommer
att ha mest kontakt med under arbetets gång. Projektledningen utgör navet
i processen och knyter an mellan konstruktion, produktion och dig som kund.
Vår produktion utgörs av cirka 25 hantverkare med gedigen snickarbakgrund.
Vi bjuder gärna in dig, antingen till vår
husfabrik där vi producerar husväggar,
eller till pågående byggnation, för att berätta och visa hur processen fortskrider.

Detta arbetssätt genomsyrar samtliga
våra avdelningar, från administration och
konstruktion och våra två projektledningsgrupper till produktion.
Det tillmötesgående och nyfikna kundbemötandet börjar redan vid konstruktionen, där våra konstruktörer tillsammans
med dig gärna tar fram 3D-ritningar för
att visa hur ditt nya hem kan se ut. Konstruktörerna är med och inblandade hela
vägen från uppstart till slutbesked. Vår
projektledning, som består av grupperna

Under hösten 2016 blev Hammarviken
delägare i Hällingsjö Hus. Med detta intressanta partnerskap har vi utökat våra
kompetenser och tillsammans tar vi sikte
på en spännande framtid.
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”Vi knyter ihop banden, så
att du kan ta det lugnt.”

GOLV OCH
BADRUM
FÖR ALLA!
Till ditt projekt hittar du
allt från trägolv, vinylgolv, laminatgolv, kakel,
klinker och allt för ditt
badrum. Alltid till bästa
priser.
Välkommen till våra
butiker så hjälper vi
dig med ditt val!

MALMÖ Jägersrovägen 82 | NY MALMÖ Lundavägen 72 | NY LOMMA Prästbergavägen 53 | HELSINGBORG Garnisonsgatan 18 | GÖTEBORG Victor Hasselbladsgata 11 | golvpoolen.se
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Ett gediget miljöoch kvalitetsarbete

Miljö och kvalitet är en central fråga och ett ständigt
utvecklingsområde för oss. Vi jobbar aktivt med våra olika
beställares tuffa miljökrav och har god vana att arbeta i
både SundaHus, Byggvarubedömningen, Basta och med
Svanmärkta byggnader.

E

n grön byggprocess, minimal klimatpåverkan, låg energiförbrukning och att bygga utan giftiga kemikalier är
mycket viktiga grundvalar
hos oss. Vi kan till exempel
spåra var virket kommer ifrån, och till och
med var trädet som virket blir till av har
vuxit. Givetvis är spill, avfall, transporter
och drivmedel för dessa transporter viktiga frågor där vi hela tiden vill minimera
och effektivisera vårt arbete.

slutprodukter. Vi strävar även efter att
energieffektivisera våra hus så mycket
som det är möjligt, ett arbete som bidrar
till att påverka miljön i så liten utsträckning
som möjligt. Energieffektivisering ger
även låga driftskostnader och ökat värde
på ditt hus.
Med Agenda 2030 i ryggen och en
fortsatt tydlig målbild att bygga
miljövänliga, hållbara och smarta hem
har vi fullt fokus på framtiden och den
spännande utveckling som råder inom
byggbranschen.

För att undvika fukt och drag i vårt
trä handspikas all panel. På så vis
säkerställer vi längre hållbarhet på våra

MED IDÉER OCH
INNOVATIONER FÖR
FRAMTIDENS HUS
EN BYGGFIRMA I FRAMKANT
Det som en gång startade som en småskalig tvåmansfirma har idag vuxit till en 13 man stark
organisation, dessutom med fyra dotterbolag med expertis inom fastigheter. Vad framgången
beror på? Långsiktighet, nyfikenhet och fokus på att bygga stabila kundrelationer.
Byggbolaget Lennhede/Kringberg AB, eller bara Byggbolaget i dagligt tal, skryter inte med att vi
är störst – för det är vi inte. Däremot är vi stolta över det vi åstadkommit sedan starten 2007 och
menar att vår styrka ligger i att vi ständigt ser nya möjligheter för innovationer och utveckling. Vår
specialitet är byggen av typhus, och vi samarbetar med bland annat Bopass och Hällingsjöhus.
Bolaget startades av ägarna Fredrik Lennhede och Ingemar Kringberg, båda med erfarenhet och
kunnighet inom bygg och snickeri. Vi har vår bas i Mölnlycke men verkar i hela Göteborgsområdet.
Framåtanda och innovativa lösningar har från dag ett varit en viktig drivkraft, som idag genomsyrar
både moderbolaget och de fyra dotterbolagen.

Byggbolaget Lennhede/Kringberg AB
Processvägen 3, 435 33 Mölnlycke
info@byggbolaget-lk.se • byggbolaget@live.se
www.byggbolaget-lk.se
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Unika byggen
för unika kunder

E

tt nytt hus börjar alltid som
en idé, en vision, en dröm.
Det är när dessa tankar ska
förvandlas till verklighet
som vi på Hällingsjö Hus
kommer in i bilden, och sedan finns med dig i alla steg längs vägen.
Hos oss får du först och främst en personlig kontaktperson från start till mål.
Efter det diskuterar vi omfattningen av
projektet. Vill du ha ett nyckelfärdigt
hus? Vill du göra vissa delar själv? Oavsett frågeställningar kan du vara säker på
att du har att göra med en hustillverkare
som lyssnar och tar till sig av dina idéer.

Tillsammans skapar vi sedan allt från
enskild villa till ett bostadsområde, helt
anpassat efter din tomt, dina behov och
dina önskemål. Vi samarbetar med flera
olika arkitekter och har inget standardsortiment på vare sig hus eller detaljer.
Varje hus ritas och byggs var för sig.
Det ger dig hög kvalitet och fullständig
valfrihet. Vid produktion sätter vi det
goda hantverket i fokus. Vi har byggt
upp en öppen och flexibel produktion,
utan att ge avkall på effektivitet och
ekonomi. Hus är individer, precis som vi
människor. På Hällingsjö Hus ger vi helt
enkelt utrymme åt det personliga.

8

”Det goda
hantverket
i centrum.”

Utför husgrunder, industrigrunder och schakt för allt från villor
till bostadsområden. Schakt-, mark- och betongarbete med
totalentreprenad från konstruktion till färdig grund. Vi kan även visa
huset i 3D med våra instrument på plats innan vi börjar schakta.

www.halltorps.com
9

Att bygga
ett hus
Vi tycker att skapandet ska utgå från personligt
förtroende mellan dig som köpare och oss som tillverkare.

D

till praktik. Genom egen hantverkskompetens
snickrar vi dina hus från grunden i vår produktion,
för att sedan leverera till arbetsplats där våra
samarbetspartners monterar ihop huset.

et är du som bestämmer och
vi som förverkligar idéerna,
oavsett om det handlar om en
mindre villa eller ett helt bostadsområde.

När detta är levererat kan vi hjälpa till precis
så mycket eller lite som du själv önskar. Från
att bara vara med och bygga delar till att
vara med ända in på detaljnivå och ta hjälp av
samarbetspartners för att välja kulörer inuti
huset. Oavsett kan du alltid räkna med att
Hällingsjö Hus levererar varje steg med en
inbyggd kvalitet.

Hos oss kommer du alltid att
få ha ett uppstartssamtal med projektledare.
Härifrån hjälper vi dig med skisser, antingen
med att bearbeta befintliga skisser eller med
att ta fram helt nya. Vi hjälper dig även ordna
med bygglov om det inte är gjort. När bygglovet
beviljats skrider vi till verket och omvandlar teori

Ett kök,
tre stilar,
din historia.
Skandinaviskt enkelt, klassiskt
tidlöst eller modernt avskalat – ett
och samma kök kan med vårt breda
sortiment få helt olika uttryck.
Välkommen att låta din historia
börja på vedum.se.
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www.sweror.se
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Kontakta Hällingsjö
Hus när…

Hällingsjö Hus valde Perssons för
grund och/eller mellanstrukna
ytterpaneler - god träsmak!
Trävaror i världsklass – förädling av
virke med Norrlandskvalitet.
Hyvling • Målning • Fingerskarvning • Kapning •
Exaktkapade stommar • Takstolar • Råspontluckor •
Specialprodukter • Transport & Logistik

Alingsås • www.perssonstrateknik.se • 0322-22 95 90

Du har en idé
eller skiss

Du har en arkitekt/
ritning/tomt

Du vill ha hjälp
hela vägen

Varje husbygge startar med en idé.
Berätta om den för oss så vi kan bolla
tankar, bearbeta befintliga skisser
eller för den delen ge förslag på en
helt ny skiss, för att arbeta oss fram
till ett färdigt hus tillsammans. Vi
har lång erfarenhet, kompetens och
inarbetade samarbeten med flera
arkitekter och underleverantörer.

Varmt välkommen med dina färdiga
ritningar. Med dina ritningar som
grund kan vi gå igenom vad du önskar
göra och ge dig en kostnadsberäkning
på bygget i den färdigställandegrad
som du önskar ha oss involverad i. Har
du en tomt du vill nyttja för byggande? Ta gärna kontakt med Hällingsjö
Hus för framtida samarbeten.

Fördelarna med en totalentreprenad är
flera. Ett avtal och en kontakt med ett
företag längs hela vägen, som sköter
all övrig kontakt. Oavsett om det gäller
myndigheter, arkitekter eller underentreprenörer. Du kan istället ägna dig
åt det du tycker är roligt. På Hällingsjö
Hus älskar vi totalentreprenader och
hjälper dig gärna att förverkliga ditt
drömhus. Från grund till nyckeln i hand.

Vetro Classic, prisvärt glasräcke i
galvat stål som kombinerar elegant
design med utmärkt funktion!
www.vetro.se
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Villagruppen hjälper
dig att förverkliga
ditt drömhem
Med hög kvalitet, flexibilitet och en nära dialog med dig har Hällingsjö
Hus lång erfarenhet av att förverkliga drömhem för privatpersoner.

F

ör oss finns inget som är
standard. Alla villor vi, utifrån önskad färdigställandegrad av kund, har varit delaktiga i är unika. Det har vi stor
respekt och förståelse för.

projektledning. Tillsammans med din
kontaktperson bestämmer du vilka
tjänster du önskar av oss.
Genom att följa vårt ledord jordnära och
vara ödmjuka inför dina önskemål ser
vi oavsett till att ha en nära dialog med
dig längs hela vårt åtagande. På så vis
säkerställer vi också leveransen av ett så
personligt hus du kan kalla hem som bara
är möjligt.

Vi hjälper till med precis det du önskar.
Nyckelfärdigt eller leverans av huspaket
– du väljer fritt hur mycket du vill göra
själv. Vi erbjuder dig full flexibilitet,
professionell rådgivning och erfaren

S ol atu b e dag s l j u s system
– gör mörka utrymmen ljusa.
Solatube leder dagsljuset dit ljuset från vanliga fönster inte når.
Dagsljuset fångas upp i kupolen oavsett vinkel, transporteras ned
via ett högreflekterande rör (99,7%) upp till 25 meter och ljusprisman
sprider dagsljuset ut i ditt rum.
Går att få med dimring av dagsljuset och inbyggd LED/sensor för
dygnets mörka timmar.
Huvudleverantör i Norden
Daylight Nordic AB
www.solatube.se • 031-708 51 00
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Betongpannor
Tegelläkt
Underlagspapp
20 Råspont
Luftspalt
Vindavledare

Hällingsjö Hus väggar är
kvalitet rakt igenom.

500 Lös Glasull
Plastfolie
28 Glespanel
13 Gipsskiva
VINDSBJÄLKLAG U=0,08

YTTERVÄGG U=0,13

PLATT PÅ MARK U=0,11

13 Gipsskiva
12 Spånskiva
45 Regel + 45 Glasull λ=0,035
Åldersbeständig plastfolie
195 regel + 195 Glasull λ=0,033
Vindduk
50 Fasadskiva Glasull λ=0,030
12 Läkt för luftning
34 spikfläkt
21 Underbräda
21 Lockbräda

100 Betong
300 Cellplast

Avvikelser i utförandet kan förekomma

NORDHALLANDS RÖR
www.nordhallandsror.com
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Välkommen
till oss
Att värdesätta ett gott hantverk är att
arbeta med känsla och en hög yrkesstolthet. Det vill vi dela med oss av.

F

ör att skapa ett nära band med dig som kund, så att
vi i slutändan har en så god förståelse som möjligt för
hur du vill ha ditt drömhus, ser vi gärna att du först
gör ett besök hos oss.

På kontor och våra husfabriker vid Ubbhult och
Hällingsjö, cirka 30 minuters väg sydost om Göteborg,
finns produktionen, där du kan se hur vi arbetar med material och
virke, men även vår idéutställning. Genom denna kan du få en
mer konkret bild av våra olika produkter och lösningar.

VI ÄR STOLTA PARTNERS TILL HÄLLINGSJÖHUS

0705-26 70 07

0708-77 44 73
17

Foton av: Rickard Olausson, Skvader Media

Vi förverkligar
dina drömmar
På Hällingsjö Hus vill vi att våra tre
grundpelare – flexibilitet, kvalitet och
hantverk – ska genomsyra hela vårt arbete,
in i minsta detalj. Från idé, beslut och
material till slutprodukt.

D

et är så vi, tillsammans med den personliga dialogen
med kunden, kan leverera ett hus gjutet efter kundens
önskemål. Detta var något som slog Cecilia Hasselberg,
inredare på 4-fix, som fick förverkligat sitt drömhus
tillsammans med Hällingsjö Hus.

– Hällingsjö Hus var mycket tydliga och vi kände oss
verkligen delaktiga i byggandet som skedde precis utefter våra
önskemål och idéer. Vi fick utrymme att vara precis så engagerade som
vi ville under hela produktionen, i både stora och små beslut, berättar
Cecilia.
Cecilia med familj tog kontakt med Hällingsjö Hus med en vision och
en skiss – med hennes tips och trix som van husbyggare nämner hon
här några godbitar:
– Mitt första tips är att vara ute i god tid och ha en tydlig målbild. Det är
en stor fördel att redan ha besluten fattad – både för att valen ska bli
så genomtänkta som möjligt och att inte sinka arbetets fortskridning.
– Det andra är att lägga energi på och avsätta pengar för markarbetet.
Vi var så upptagen med att tänka invändigt att utsidan glömdes bort,
och när man väl får flytta in i sitt drömboende är det inte så attrativt
att ha huset ovanpå vad som liknar en jordhög, berättar Cecilia
skrattandes.
– Om jag hade fått välja om, hade jag vänt mig till Hällingsjö Hus på
nytt – de hjälpte oss att skapa ett hus vi bara kunnat drömma om!

Kvalitetsprodukter
för ditt blivande hem
Vi har Sveriges bredaste produktutbud
för traditionella och moderna hem.
www.nordan.se

18

Metodvägen 10, 435 33 MÖLNLYCKE • 031-94 54 35

www.aec.se

PRATA MED OSS OM ALLT SOM RÖR CAD & BIM -

VI HJÄLPER DIG ATT KOMMA IGÅNG OCH TAR DIG FÖRBI ALLA UTMANINGAR!

Samarbete
byggt på
kvalitet
Hällingsjö Hus sätter stort värde i att allt vi
företar oss är byggt på inneboende kvalitet,
från materialet vi väljer till grunderna vi
snickrar, och dialogen med både kund och
samarbetspartners under tiden.

M

en det är också viktigt att våra samarbetspartners
delar denna syn. Andreas Berndtzén på A-B Bygg
och Fastighetsservice berättar om hur A-B Bygg och
Fastighetsservice roll i samarbetet ser ut, och vad
samarbetet med Hällingsjö Hus bygger på:

– Att jobba för Hällingsjö Hus är bra för alla
inblandade, då vi tidigt blir involverade och delaktiga i projektet och
får möjlighet att påverka planeringen till det bättre innan arbetet drar
igång.
– Vi medverkar sedan under hela byggtiden, en angenäm process för
varje yrkesstolt byggentreprenör, då vi lägger samma stora vikt på
kvalitet av hantverket som Hällingsjö Hus gör, berättar Andreas.

Varför ska man bygga ett hus från Hällingsjö Hus?

– Vill man bygga ett hus där man själv får medverka och kunna påverka
under hela projektet ska man absolut beställa ett hus från Hällingsjö
Hus. Man kan själv få närvara och göra besök på plats under hela
byggtiden och kan där diskutera lösningar med mera direkt med
hantverkarna.
– Huset som beställs kommer till sist att vara av mycket hög kvalitet, från
spånskivan eller plywood på väggarna, till de isolerade innerväggarna
och den handspikade fasaden, och så vidare. Alla kan köpa ett hus från
Hällingsjö Hus, de bygger helt efter kundens önskemål, och vi är glada
och stolta över att få vara en del av det, avslutar Andreas Berndtzén.

afv-vent.se
21

Byggnads- och
industriställningar
Väderskydd
Fallskydd
Stämp

www.tbs-scaff.com
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Hej! Vi på Elonbutiken i Sisjön och Bäckebol kan
leverera både vitvaror och Ballingslövs kök när du
köper hus ifrån Hällingsjö Hus! Hoppas vi ses!

SISJÖN & BÄCKEBOL
23

retrokänsla för moderna kök
Ge köket en personlig karaktär med charmiga Blender.
Precis som alla Fjäråskupans fläktar har Blender en
EC-motor. Den är kraftfullare men samtidigt tystare
och energisnålare än en AC-motor. Till belysning
används LED-lampor och energibesparingen är på 55–70%
jämfört med äldre modeller. När du väljer Fjäråskupan
får du alltid en miljövänlig köksfläkt med låga
driftkostnader. Läs mer på fjaraskupan.se
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KUPA // BLENDER
DESIGN // HENRIK TUREFELDT
STIL // RETRO
TYP // VÄGGMONTERAD
LANSERAD // 2017

Elitfönster Vision
Elitfönster 188x55.indd 1

Fönster för alla olika.

25

2019-12-10 15:24:17

”Ett aktivt
miljöarbete.”

Villor, bostadsrätter
och småhusområden
med högsta kvalitet
Ljudklass B
med < 370 mm
bygghöjd.

Det tunna tysta bjälklaget.
Våra ljudisolerade hybridbjälklag är både tunna
och brandsäkra vilket gör dem till perfekta
lägenhetsskiljare i flerbostadshus. Genom
att kombinera träreglar med ett betongskikt
skapar vi en konstruktion till ett pris som är
märkbart lägre än för motsvarande renodlade
bjälklag av trä eller betong.
Läs mer på heda.se/hybridbjalklag
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Hällingsjö Hus har djup- och långtgående
erfarenheter av att ta sig an totalentreprenader
av villakvarter, bostadsrätter och småhusområden
på markområden vi själva förvärvar.

E

tt verksamhetsområde som
också inneburit fördjupade och långsiktiga samarbets- och affärsrelationer
med några av de största
bygg- och fastighetsbolagen i branschen. I samband med dessa
totalentreprenader tar vi på oss att själva
genomföra stomresningarna av husen.

Vi vill göra så låg klimatpåverkan som
möjligt och våra miljökrav är höga, både på
oss själva och på våra samarbetspartners.
Därför har vi ett välutvecklat och
inarbetat miljötänk vi ständigt ser över
i allt vi företar oss – från marken vi
förvärvar till materialet vi arbetar med
och tillvägagångssättet vi producerar och
levererar våra husväggar på.

VI UTFÖR ALLA TYPER AV ASFALTSARBETEN

www.sydbelaggningar.se
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Samarbeten med
bostadsrättsföreningar
och fastighetsbolag

O

avsett om ni är en bostadsrättsförening eller ett fastighetsbolag
som vill ha hjälp med
nyproduktion eller renovering av ert område
har vi kapacitet och kompetens att ta oss
an helhetsåtagandet. Vår goda renom-

mé bygger på att vi aldrig kompromissar
med genuin kvalitet i kombination med
klimatsmart och miljövänligt arbete från
start till mål. Slutresultatet blir villor och
småhus av senaste standard. Har ni en
förfrågan eller idé om ert nuvarande eller framtida bostadsområde? Kontakta
oss så hjälper vi er!

Vi är specialister på
publika toaletter!
TOAB Miljö AB arbetar med försäljning av prefabricerade toaletter
och badrum. Vi är specialiserade på inredning till publika toaletter
och omklädningsrum för skolor, gym, idrottshallar, arenor, restauranger och servicehus. Måttanpassade toalett- och duschbås,
handfatsbänkar, blandare och duschar.
För camping har vi ett brett sortiment med prefabricerade servicehus och toaletttömningsstationer och vandaltåliga badplatstoaletter med rostfri inredning. Vi letar ständigt fram det senaste och
mest hållbara på marknaden och arbetar bara med de allra bästa och certifierade tillverkarna i Europa. Med vår erfarenhet och
våra olika tillverkares fackkunskap erbjuder vi dig som kund en
produkt eller lösning som är skräddarsydd helt efter ditt behov.
Läs mer på www.toab.se
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En produkt
under ständig
utveckling
På Hällingsjö Hus är vi stolta över att
leverera ett villagruppskoncept som är
både inarbetat och beprövat, bygger på
kvalitet men som samtidigt är under ständig
utveckling. En viktig pusselbit i att kunna
leverera detta är goda samarbeten med
byggentreprenörer som Byggbolaget.

I

ngo Kringberg, VD på Byggbolaget, menar att samarbetet är
ömsesidigt:
– Vi trivs väldigt bra med att bygga för HH. Vårt samarbete bygger
på den gemensamma förståelsen för vikten av att leverera en
bra produkt. Det gör det enklare för oss som byggentreprenör
att göra vårt jobb.

Tillsammans med Byggbolagets kompetens och kapacitet har Hällingsjö
Hus lång erfarenhet av att leverera typhus i villa- och radhuskvarter till
fastighetsbolag och nationella byggföretag, men vi slår oss aldrig till
ro, något Ingo också understryker:
– Hällingsjö Hus arbetar hela tiden med att förbättra sin produkt och
min uppfattning är att företaget kommit långt i det arbetet, fastslår
Ingo Kringberg.

MÅTTANPASSADE SKJUTDÖRRAR
OCH GARDEROBSINREDNING

Vi började tillverka garderobsinredning
i småländska Hillerstorp 1947. Varje
skjutdörr och garderobsinredning som
lämnar oss är fortfarande sågad och
monterad för hand − specialgjord på
millimetern efter kundens unika önskemål.
www.mirro.se
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Ett elföretag med över 30 års erfarenhet i branschen!
Vi utför alla typer av el-, tele- och datainstallationer
åt såväl företag som privatpersoner.
• Service, renovering och nyproduktion i
villor och lägenheter
• Specialdesignade ljussättningar
• (LED spotlights, skensystem,
fiberljus m.m.)

•
•
•
•
•

KNX-anläggningar
CCTV-övervakning
Multimediasystem (Data-/tele-/tv-system)
Reservkraft
Åskskydd

0706-62 92 07 • ceel@telia.com
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CE EL

Entreprenad AB

»Från planta
till planka«

Med trä bygger vi framtiden.
Vi levererar helhetslösningar av trävaror
till bygghandeln och hustillverkare.
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Arkitektur
med form och
funktion
Ett gott hantverk och en slutprodukt som
uppfyller alla estetiska önskemål och
praktiska funktioner kräver både ett gediget
arkitektoniskt förarbete och en förmåga att
anpassa sig vid behov under arbetets gång.

C

hrister Malmström, arkitekt med lång erfarenhet av
att samarbeta tillsammans med Hällingsjö Hus och
vår villagrupp, menar också att visionen är lika viktig
som förståelsen för de praktiska förutsättningarna
vid inledande arbete och utformande av ritningar till
bostadsområden.

– Genom att variera placeringen av enskilda byggnader eller grupper
av byggnader kan vi åstadkomma en slags upplevelse av variation och
idérikedom i den kringliggande miljön.
– På så vis kan en serieproduktion av snarlikt formgivna bostadsområden upplevas variationsrika ör det mänskliga ögat, detta utan att
kompromissa med den tids- och kostnadseffektiva aspekten som ofta
är så viktig i dessa typer av projekt, resonerar Christer.
Vad är viktigt att fokusera på vid ritning av planlösningar?
– Att sätta väggen eller fönstret på rätt ställe redan från början. Det
är viktigt att ljusinsläpp och praktiska funktioner hamnar på rätt
ställe direkt, av kostnadsskäl. Ett fel satt fönster kan ge både sämre
boendekvalitet och framtida ombyggnadsbehov, menar Christer.
På Hällingsjö Hus vill vi hjälpa dig rita och bygga ditt hus eller
bostadsområde precis som du vill ha det, från grunden eller från
befintliga ritningar. Christer är också van vid att anpassa sig, vissa
projekt tillåter hög kreativitet och stor fantasi, andra projekt har mer
utförligt uppstyrda detaljplaner att förhålla sig till.

Totalentreprenad inom kakel!

Oavsett vill vi på Hällingsjö Hus gärna bolla allt från arkitektonisk stil
till materialval under denna process. Att förhålla sig flexibel till
materialval är minst lika viktigt som det är att anpassa sig till nya
eller befintliga ritningar. Christer delar denna syn:
– Det har länge pågått en enligt min mening förhållandevis
meningslös debatt om ifall ett material är bättre än det andra. Min
syn på frågan är snarare när ett material lämpar sig för ett syfte.
Beroende på miljö är vissa material mer lämpade än andra. Det
är också det som är så spännande med branschen, ingenting är
statiskt, konstaterar Christer Malmström.

www.agkakelspecialisten.se
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Janssons
Entreprenad
Uthyrning av container & flak.
Försäljning & leverans av jord, grus
och krossprodukter.
Bud-, maskin- & krantransporter.
Välkomna med er förfrågan.

- Svensk list av rätta virket -

Ehns gata 6, 511 56 Kinna
Info@janssonsentreprenad.se
0320-132 00

www.fegenshyvleri.se • Tel. 0346-610 18
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Vi levererar transportbilar till
Hällingsjö Hus AB

HTH KÖKSFORUM SISJÖN
Sisjövägen 45, 436 33 Askim • Tel. 031-757 25 20 • hth.se

Östra Eskilsbyvägen 220, 438 93 Landvetter • 031-94 51 05
landvetterbil@telia.com • www.landvetterbil.se

Vi levererar transportbilar till
yggbolaget Lennhede/Kringberg!

ndvetter Bil är ett familjeföretag i tredje generationen som grundades

HTH KÖKSFORUM GÖTEBORG
Skånegatan 23, 412 52 Göteborg • Tel. 031-757 25 40 • hth.se
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Takbyrån i Alingsås
– din takentreprenör
i Västsverige!

Prata med oss först!

GARAGEPORTAR

Takbyrån i Alingsås AB
Borgens Gata 6 | 441 39 Alingsås
Telefon kontor: 0322-64 70 00
Läs mer om oss: www.takbyran.se

www.teckentrup.se
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MODERN PANNA MED SOLENERGI
Unik nyhet där panelerna är integrerade i pannan. Hela taket används, genomförningar hindrar inte som vid traditionell utanpåliggande solcellspanel. Unikt
parallellkopplad där skugga inte låter hela taket gå ner i produktion. Systemet är
brandsäkrat och använder lågvolt samt säkring som utlöses vid för hög värme
så att elproduktionen upphör. Givetvis uppfyller vi EU-kraven och är CE-märkta.
Läs mer på www.tjb.se

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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Vi är ett väletablerat och komplett byggföretag som utför
alla vanligt förekommande byggarbeten vid byggnation
och snickeri, renoveringar och tillbyggnader.

Magasingatan 19, 434 37 Kungsbacka • Telefon: 0300-56 65 40
Öppet: Fredag 07.00–18.00. Lördag 09.00–14.00

www.bajm.se
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En laganda
med
framåtanda
På Hällingsjö Hus älskar vi att genom
nyfikenhet och noggrannhet förverkliga idé
till färdigt resultat.

D

et skriver Göran Magnusson, snickare, under på:
– På Hällingsjö Hus finns det en stor framåtanda. Det
bästa med arbetsplatsen Hällingsjö Hus är de bra
arbetskamraterna och att alla gemensamt letar nya
fräscha lösningar och sätt att jobba på, berättar Göran.

Utöver medarbetarnas gemensamma ambition att
utföra varje jobb utifrån högsta kvalitet är även de mänskliga mötena
en stor drivkraft för Göran i hans yrkesroll på Hällingsjö Hus:
– Jag har arbetat här sedan slutet av november 2018 och njuter
av varje arbetsdag. En stor anledning till det tror jag är de många
varierande och utvecklande arbetsuppgifterna i kombination med alla
inspirerande möten med kunder och entreprenörer jag får vara en del
av, avslutar Göran Magnusson.
Vill du komma i kontakt med Göran eller någon annan i vår trevliga och
kunniga yrkeskår? Tveka inte att höra av dig till oss!

Platsbyggda kök & inredning
www.asteberg.se

www.olssonsbygg.se
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Foto av: Propellerboys

Hällingsjö Hus
Katrineforsliden 25
438 96 Hällingsjö
0301-432 30
info@hallingsjohus.se

• xxxx • www.jssverige.se

www.hallingsjohus.se

