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Velkommen
til Favrskov
Fuglefløjt og flere lyse timer betyder forår, og i Favrskov er det lig med
en ny Byg og Bo-udstilling et sted i vores skønne kommune. I år byder
vi velkommen på Bjergegårdsvej i den nordlige del af Hinnerup.

For fjerde år i træk er det Favrskovs attraktive byggegrunde, der danner rammen om den traditionsrige byggeudstilling, hvor tusindvis af
årlige besøgende søger inspiration til deres hjem.
Og netop ordet ’hjem’ er vi særligt fornøjede over, at flere og flere
forbinder med Favrskov Kommune. For mig har Favrskov været ’hjem’ i
mange år. Det er herfra, min verden går, og det kan anbefales.

”

Netop ordet ’hjem’ er vi
særligt fornøjede over,
at flere og flere forbinder
med Favrskov Kommune
Lars Storgaard
Borgmester · Favrskov Kommune
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I 2021 bød vi godt 3.743 nye borgere velkommen til kommunen, og
vi havde en befolkningstilvækst på næsten én procent. Vi slog også
vores egen rekord med 120 solgte byggegrunde på ét år. Den udvikling er vi glade for, og vi lægger os solidt i selen for at leve op til de
forventninger, der naturligt følger med, når folk slår sig ned i kommunen og kalder Favrskov for deres ’hjem’.

Huspriserne i Favrskov ligger gennemsnitteligt 40 procent under priserne i Aarhus, og vi har byggegrunde i mange forskellige prisklasser.
Sammen med en god kommunal service danner det rammerne for det,
der giver gode hverdage, og hvor den enkelte familie kan få enderne
til at mødes.
Favrskov er også beriget med skønne naturområder til løbeture,
mountainbiketure, vandreture, eller familien kan tage på skovtur. I den
nordvestlige del af kommunen løber Gudenåen, der inviterer til eksempelvis kajaksejlads, kanoture eller fiskeri. Og så er det godt at vide,
at vi passer godt på vores natur i Favrskov. I 2020 godkendte byrådet
en biodiversitetsplan, der skal sikre kommunen en mere vild natur og
mere skovrejsning i form af ådale, skovområder, vandløb og græsenge.
Så vi mener det, når vi siger, at der i Favrskov er plads til det gode liv.

Plads til det gode liv
Der er mange gode grunde til at slå sig ned i Favrskov. Vores geografiske placering er fordelagtig med nærhed til de store byer i området og
en infrastruktur, der gør det nemt og hurtigt at komme frem – særligt
E45 giver mulighed for en stor jobrækkevidde. Heldigvis er der også i
Favrskov Kommune flere driftige erhvervsvirksomheder, der byder ind
med gode arbejdspladser.

Vi ses!
Lars Storgaard
Borgmester · Favrskov Kommune
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Besøg os på årets Byg og Bo-udstilling

Drømmehuse
skal opleves i
virkeligheden

Profilmagasinet BYGogBO 2022 er trykt
i 1.500 eksemplarer, 1. oplag.
Udgiver:

Igen i år har vi samlet nogle af Danmarks bedste husbyggere til
den store Byg og Bo udstilling – udflugtsmålet for familier, der
drømmer om at bygge deres eget hus. Kom forbi til nogle timers
inspiration, og oplev, hvordan din husdrøm kan blive til virkelighed.

BYG og BO – et udstillingssamarbejde
mellem 9 byggefirmaer og Nordea.
Redaktion:
Heidi Høgdall · Design Studio Hoegdalls
Signe Dichmann Andersen · By Dichmann
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Når man skal finde inspiration til sit nye hus, er nettet det første sted,
man leder. Der er meget at hente der, men på et tidspunkt har man brug
for at komme ud for at opleve rigtige huse, at se dem live. Mærke med
alle sanser, hvordan det er at træde indenfor, at lade fingrene glide hen
over køkkenbordet, at se hvordan lyset falder gennem vinduerne.
Det bedste danske husbyggere kan tilbyde
Byg og Bo er et stoppested, du bør besøge på din vej mod drømmehuset. Igen i år har ni af Danmarks bedste byggefirmaer opført deres
nyeste husmodeller i en samlet udstilling, der fremviser det ypperste
af dansk byggehåndværk anno 2022. Her er smarte indretningsløsninger, sublime materialer og arkitektur, der giver lys, luft og behageligt
indeklima.
Det er klogt at bygge selv
At bygge dit eget hus er en af de bedste beslutninger, du kan tage.
Det er den eneste måde, du får det helt perfekte hjem på – det hjem,
der opfylder alle familiens ønsker og drømme, og som er et hyggeligt
udgangspunkt for dens aktiviteter, inde såvel som ude. Og set med de
lange briller er det stadig relativt billigt at låne penge til bolig (bare

spørg nogen, der optog lån i 1980’erne), så selvom renten ganske vist
har været endnu lavere, er der stadig masser af økonomisk fornuft i at
bygge selv.
Minimer energiregningen
Energipriserne er et særligt godt argument for at bygge et nyt hus. De
boliger, der opføres i dag, har et meget lavt energiforbrug, og mange
familier har sparet store beløb på deres varmeregning ved at flytte i nyt.
I en tid, hvor priserne på gas, olie og el stiger markant, kan et energieffektivt hus være et godt og stabiliserende element i privatøkonomien.
Kom forbi og mærk efter
Nok snak. Nu er det tid til at drømme. Kig dette magasin igennem og
få smagsprøver på, hvad vi tilbyder på udstillingen – og tag så familien
med på et inspirerende besøg på årets Byg og Bo.

Ses vi?
Byg og Bo byggeudstilling

Følg os
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Et nyt hus skal tegnes så det fungerer for familien som skal bo
der og det skal tegnes så det passer til grundens muligheder.
Og så skal huset også være smukt og se interessant ud.
Dét synes vi er lykkedes rigtigt godt.
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TN

WIC
7.5 m²

Arkitektur
med et twist

TN

Bad 1
6,7 m2

Sovevær.
Soveværelse
11.6 m²
11,6 m2

Bad 1
6.7 m²

OT
TN

Gang
Gang
3.6 m²
3,6 m2

WIC
7,5 m2

Stue
Stue
25.4 m²
25,4 m2

Depot
Depot
4.2 m²
4,2 m2

Værelse 1 1
Værelse
12.0 m²
12,0 m2

Værelse 2 2
Værelse
12.4 m²
12,4 m2

Køkken/alrum

38.6 m²
Køkken/alrum
38,6 m2

Bad
2
Bad 2
4.9 m²
4,9
m2

Entre/gang
12,4 m2

Entré/gang
12.4 m²

Få det bedst mulige udbytte af din byggegrund – sådan ser FBA Huse
opgaven med at designe, tegne og orkestrere processen fra brainstorm
til færdigt hus. Vi gør os umage hele vejen, og arbejder dedikeret og
seriøst med både arkitektur, design og håndværk.

Med netop denne grund, har vi fået muligheden for at skabe det flotteste kik til det nye hus. Her kan man virkeligt tale om en primær facade,
som vi har prioriteret meget højt. Det går op i en højere enhed, når
detaljer som forskydninger, overdække og læmure/rumdelere skaber
så flot et hus, som vi er lykkedes med her på Bjergegårdsvej 15.
Husets arkitektur understreges af de skrå vinkler langs den primære
facade. Det gør huset mere interessant at kikke på og opholde sig i.
Også funktionaliteten i huset er optimal. Uanset om man ankommer
som gæst eller er beboer guides man naturligt til huset. Dét er adfærdsdesign.
Huset er helt naturligt opdelt med en børneafdeling med tre store
værelser, som har eget bad, og en voksenafdeling med soveværelse,
walk-inn og et skønt badeværelse. De to afdelinger er adskilt af en
hyggelig TV-stue og det store flotte køkken/alrum.
Murstenen Mocca Richs og antracitfarvet mørtel matcher perfekt hinanden og passer fint til den mørke alu på vinduer og stern. Læg mærke til
rumdeleren som adskiller terrasse fra adgangsforhold – det er med til
at skabe hygge. Indvendige murværksdetaljer som den flotte trappe og
rumdeleren mellem stue og køkken. Et velfungerende køkken med en
stor køkken-ø, skabe på begge sider og skjult adgang til depot.
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Overdækning
(brutto)
Overdækning 1
1(brutto)
26.6 m
26,6 m2
2

TN

TN

Bryggers
9.0 m²

Værelse 3

11.8 m² 3
Værelse
11,8 m2

Bryggers
9,0 m2

De store vinduer fra IdealCombi og den eksklusive belysning understreger rumfornemmelse og lofthøjde – 3,4 meter i køkken/alrum,
2,8 meter i børneafdelingen, 2,6 meter i stueafdelingen og 2,4 meter i
garagen.
Garage (brutto)
51,8 m2

Gulvene i hærdet eg er funktionelle og super smukke. De understreger egetræet fra køkkenet og farven på murstenen. Alt sammen
trækker spor tilbage til 1970-erne.
Indeklimaet er prioriteret højt med akustiklofter (med resonans rum
bagved), akustikdæmpende undergulve, massive døre, lydisolering
mellem forskalling – så er der styr på lyd. Luften udskiftes med ventilationsanlæg og varmeanlægget er det helt nye Danfoss Icon. Overdækninger skærmer for den hårde sol og overvarme.
Helt generelt har vi anvendt sunde materialer og rolige farver.
Bilerne får plads i en eksklusiv garage med en dejligt stor og bred port
fra Crawford.
Hos FBA Huse bygger vi huse tilpasset kundens forventninger, behov
og drømme. Det gælder arkitektur, materialevalg og håndværksmæssig
udførelse og finesse.

OM FBA HUSE A/S
Med rod i Midtjylland blev FBA Huse A/S stiftet i 1974 af Finn Boldrup
Andersen. Vi er et stærkt team på 35 engagerede byggeledere, murere,
tømrere, malere, arkitekter og byggerådgivere, som ledes af ”Mester” Tommy
Boldrup og økonomichef Michael Klausen. Udover vore egne håndværkere
bygger vi med vores netværk af dygtige samarbejdspartnere. På den måde
kan vi forene traditioner med effektiv og rationel byggestyring. Vi har fokus
på design, fleksibilitet og godt håndværk – holdt op mod levetid, bygbare løsninger og fornuftig økonomi. Vores nøgleord er: Ordentlighed, omhyggelighed
og omtanke. Kontakt vores byggerådgivere. Se mere på www.fba-huse.dk

B O L I G F A K TA
Boligareal:
195 m2
Garage:
52 m2
Overdækket terrasse: 23 m2
Overdækket indgang: 4 m2
Grund:
844 m2

FBA HUSE

www.fba-huse.dk

FBA HUSE · Bredskifte Allé 5 · 8210 Aarhus V · Tlf. 86 61 21 66 · salg@fba-huse.dk · www.fba-huse.dk

Grundlagt: 1974 · Antal huse pr. år: 50-60 · Kategori: Individuelle huse · Geografi: Jylland
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Oplev en arkitekttegnet, fuldmuret bolig med orangeri i direkte
forbindelse med køkken-alrummet. Et hjem, hvor funktionalitet
og æstetik samt godt indeklima og lækkert lysindfald forenes
og skaber optimale rammer for det gode familieliv.
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Carport
36 m2

Teknik

Vi tegner og bygger
dit arkitekttegnede
drømmehjem
Du bydes velkommen i husets lyse og rummelige entre med garderobe
og to ovenlysvinduer. Herfra er et flot kig gennem boligens hovedakse,
som understreges af ovenlysvinduerne.
Fra entreen har du adgang til stort bryggers opdelt i to zoner – en hver
dagsgarderobe, der også rummer teknik, samt en arbejdszone med underskabe, vaskemaskine og tørretumbler. I denne del af boligen findes
to rummelige værelser samt badeværelse med ovenlysvinduer, der giver mulighed for effektiv naturlig ventilation.
Via gangen ledes du ind i boligens centrale køkken-alrum med køk
ken-ø med snedkerfronter og skjult viktualierum. I naturlig forlængelse
af køkken-alrummet findes orangeri med stort ovenlysvindue på 1 x 2
meter - en helt ny størrelse fra VELUX. Når terrassedørene mellem køkken-alrum og orangeri åbnes, flyder de to rum sammen.
Fra køkken-alrum er der udgang til terrasser på begge sider af huset.
Den sydvendte er en delvist overdækket træterrasse med smart grill-ly.
I forlængelse af køkken-alrummet ligger boligens stue – med kig til
orangeriet, stort ovenlysvindue og udgang til den overdækkede træterrasse.
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Værelse 2
12 m2

Bad 1
6 m2

Værelse 3
10 m2

Soveværelse
14 m2

Ovenlys
Ovenlys

Bryggers
13 m2
TT

KFS Boligbyg inviterer indenfor i en arkitekttegnet, fuldmuret villa med
orangeri. Et hjem, der skaber rammerne for det gode familieliv.

Værelse 1
12 m2

Skrå lyskasse

Ovenlys

VM

Overdækket
3 m2

Boligens forældreafdelingen rummer soveværelse med ovenlysvindue,
walk-through garderobe, badeværelse med ovenlys og stor bruseniche
med muret shampoohylde, samt et ekstra værelse, der kan indrettes til
hjemmekontor, babyværelse eller motionsrum afhængig af familiens
ønsker og behov.

Depot
2 m2

Entre/gang
13 m2
Ovenlys

Bad 2
6 m2

Køkken /alrum
35 m2

Ovenlys

Walk-through
10 m2

Ovenlys
2-fløjet terrassedør

Stue
20 m2

Ovenlys

Grill-ly
5 m2

Ovenlys

Orangeri
14 m2
Brutto: 19 m2

Ovenlys

Overdækket
7 m2

I boligen opleves et gennemgående godt indeklima og behageligt
lysindfald, der bidrager til familiens trivsel og sundhed.
Arkitektur og uderum
Huset er opført med fladt tag i en grå teglsten. Træpartier på udhæng,
orangeri og vognly skaber en flot kontrast til den lyse sten. Vognlyet
kobler sig på boligen, så du kan gå tørskoet fra bilen ind i bryggerset.
Husets hovedindgang markeres med overdækning og træbeklædning.
Forskydningerne i bygningskroppen definerer gode uderum til ophold.
Den sydvendte træterrasse i forbindelse med orangeriet indbyder til
udendørs middage og lange lune sommeraftener.
KFS huset på Bjergegårdsvej 11 skaber rammerne for det gode familie
liv med rum til samvær og hyggelige stunder – indendørs såvel som
udendørs.

B O L I G F A K TA
OM KFS BOLIGBYG
KFS Boligbyg er et familieejet byggefirma med egen arkitekttegnestue og fast,
kvalitetsbevidst håndværkerteam. Vi kan tilbyde jer et unikt arkitekttegnet hus,
designet fra bunden – ud fra jeres ønsker og behov og til jeres specifikke grund.
Vi varetager både design- og byggeprocessen, så I kommer trygt i mål med jeres
personlige drømmehus inden for den fastsatte tidsramme og økonomi.

Boligareal:
Carport:
Orangeri:
Overdækket:
Grund:

KFS BOLIGBYG

www.kfs-boligbyg.dk

KFS Boligbyg · Hagensvej 48 · 9530 Støvring · Tlf. 98 37 21 81 · kontakt@kfs-boligbyg.dk · www.kfs-boligbyg.dk

Grundlagt: 1983 · Antal huse pr. år: Ca. 50 · Kategori: Individuelle, arkitekttegnede boliger · Geografi: Nord-, Midt- og Østjylland

190 m2
36 m2
19 m2
15 m2
912 m2
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Vi bygger huse med fokus på kvalitet, arkitektur og individuelle løsninger.
Vores absolut fornemmeste opgave er at tilfredsstillede dig som bygherre
med et hus, som du er stolt over, og som du vil elske at bo og leve i.
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Skur
9,5 m2

Bad 1
7,2 m2

Huse med stil, kant
og personlighed

Kontor
11,2 m2

Soveværelse
15,8 m2

Overdæk
31,2 m2

Værelse 1
11,3 m2

Stuen er i åben forbindelse med køkkenalrummet, som giver rig mulighed for at dække op til større sammenkomster. Med adgang fra stuen er
der et skønt soveværelse med skabsvæg og forældrebad.

Via det overdækkede indgangsparti ankommer du til den store åbne
glasentré, som byder både dig dine gæster indenfor. Via entréen er der
adgang til et stort bryggers og direkte adgang til køkkenalrum.

Et par detaljer af både praktisk og hyggelig karakter i huset skal
fremhæves – det skjulte depot gemt bag højskabe i køkkenalrummet
giver mulighed for en praktisk og skjult opbevaring. I entréen findes
der en muret bænk i facadesten, som giver et råt udtryk til det stilrene
funkishus og i stuen har vi lavet en hyggelig siddeniche udført i samme
laminat som gulvet, hvilket giver mulighed for at nyde udsigten.

Køkkenalrummet er ’’husets hjerte’’ og omdrejningspunktet i dette
funktionelle familiehus, som kan rumme alt fra madlavning, børnenes
lektielæsning til hygge og gæster. I alrummet er der højt til loftet, et
køkken udført i træ som giver varme til de hvide vægge og direkte
adgang til børneafdelingen med 2 børneværelser og badeværelse.
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Husets udvendige facader er opmuret i blødstrøgne mursten fra Strøjer
Tegl og huset har flere steder fremspring i murværket, som giver huset
et eksklusivt og attraktivt udseende.

Værelse 2
11,1 m2

Gang
2,7 m2

Stue
23,8 m2

Køkken/alrum
43,8 m2

Entre
5,7 m2

Kerneværdierne for vores husbyggeri er tidløs arkitektur, høj teknisk indsigt
og kvalitetsmaterialer. Kvalitet er præcis, hvad der kendetegner et ægte
Lasse Larsen hus – også på dette års Byg og Bo udstilling.

Vi har på dette års Byg og Bo udstilling haft den effektive indretning for
øje – et minimum af spildplads kombineret med store opholdsrum med
masser af lysindfald og udeliv.

Bad 2
4,5 m2

Bryggers
9,9 m2

Depot
3,8 m2

Carport
37,7 m2

OM LASSE LARSEN HUSE
Det første Lasse Larsen hus blev bygget i 1975 og vi har siden da opført mere
end 2500 gennemtænkte og velindrettede Lasse Larsen huse. Vi tror på, at
kvalitet betaler sig, og at glade kunder er den bedste reklame. Derfor er høj
kvalitet, tryghed under hele byggeprocessen og stolte husejere afsættet for alle
vores huse. Kvalitet er præcis, hvad der kendetegner et ægte Lasse Larsen hus.
Vi går vi ikke på kompromis med hverken kvalitet eller leveringssikkerhed.
Vores absolut fornemmeste opgave er at tilfredsstillede dig som bygherre
med et nybygget hus, som du er stolt over, og som du vil elske at bo og leve i.

B O L I G F A K TA
Boligareal:
Carport:
Overdækninger:
Grund:

185 m2
37,7 m2
31,2 m2
907 m2

LASSE LARSEN HUSE

www.lasselarsenhuse.dk

Egsagervej 6 · 8230 Åbyhøj · Tlf. 86 15 63 11 · ll@lasselarsenhuse.dk · www.lasselarsenhuse.dk

Grundlagt: 1975 · Antal huse pr. år: Ca. 100-125 · Kategori: Individuelle enfamiliehuse og arkitektprojekter · Geografi: Sjælland, Fyn og Jylland
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Oplev et fantastisk vinkelhus med en populær planløsning, tilført
masser af lys og højt til loftet. Et tidssvarende, eksklusivt materialevalg og
energivenlige løsninger kendetegner dette funktionelle eurodan-hus.
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Bad
4,4 m2

Velindrettet
vinkelhus
klassisk med et twist

Entré
6,9 m2

Bryggers
6,6 m2

Garage
42,8 m2

Fra køkken/alrummet er der direkte udgang til den overdækkede
terrasse, så det er nemt at rykke måltider og hygge udenfor. Her kan
hele familien nyde sommer og samvær i skygge og læ. Køkkenet er
smagfuldt indrettet med enkelt, hvidt inventar og mørke bordplader. Gulvene i køkken/alrum, opholdsstue og i alle værelser er belagt
med smukt sildebensparket. I resten af huset er der valgt elegante,
grå 60 x 60 cm klinker. Alle lofter er beklædt med lyst, lyddæmpende
troldtekt.
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Fra køkken/alrummet er der indgang til forældreafdelingen, der rummer soveværelse med udgang til haven, walk-in closet med skabe og
tilhørende lækkert badeværelse med dobbelt bruseniche og indbygget shampoo-hylde. Begge badeværelser har væghængte toiletter med
indbygget cisterne, brede spejle, stilrent inventar med grå fronter og
lyse, helstøbte bordplader. I huset findes desuden tre gode børneværelser, hvoraf det ene har indgang fra køkken/alrummet, og dermed er
tæt på forældreafdelingen.
Fra garagen går man direkte ind i husets praktiske bryggers, så det er
nemt at komme tørskoet ind med børn og indkøb. Huset er forsynet
med solceller og fremstår gennemført i eksklusive materialer med
fokus på såvel detaljer som finish og udstyr.

Værelse
10,1 m2

Bad
6,9 m2

Walk-in
closet
5,5 m2

Køkken/alrum
28,8 m2

Soveværelse
10,5 m2
Værelse
10,6 m2

Opholdsstue
23,3 m2
Overdækket terrasse
13,2 m2

Velkommen til et gennemført eurodan-hus med integreret dobbeltgarage
og overdækket terrasse. Vinkelhuset på 151 m² opfylder den moderne
families krav til nutidens funktionelle bolig. Husets klassiske arkitektur, med
sort sadeltag og valmede gavle, får et moderne touch med sorte, sprossede
gulv-til-loft vinduer, gule mursten og facade med gesims.

Det store køkken/alrum i delvis åben forbindelse med opholdsstuen
er husets samlingspunkt. Her mødes familien til hygge, madlavning
og lektielæsning. Ovenlysvinduer, øget loftshøjde (20 cm) og store vinduespartier giver et dejligt lysindfald og en behagelig rumfornemmelse.

Værelse
10,1 m2

OM EURODAN-HUSE
Over 40 års erfaring og 13.000 byggede huse er din garanti for et trygt og
professionelt byggeforløb. Hos os matcher kvalitet, godt håndværk og højt
udstyrsniveau perfekt med funktionalitet, finish og konkurrencedygtige priser.
Besøg os i vores udstillingshuse og showrooms eller lad dig inspirere på vores
hjemmeside, hvor du også kan bestille katalog eller booke et uforpligtende
møde. Vi glæder os til at høre om dine husdrømme og til i fællesskab at få
dem ført ud i livet.

B O L I G F A K TA
Boligareal:
Garage:
Overdækninger:
Grund:

EURODAN-HUSE

www.eurodan-huse.dk

eurodan-huse · Bredskifte Allé 7 · 8210 Aarhus V · Tlf. 70 23 73 88 · salg@eurodan-huse.dk · www.eurodan-huse.dk

Grundlagt: 1978 · Antal huse pr. år: Mere end 700 · Kategori: Enfamiliehuse · Geografi: Landsdækkende

151 m2
52 m2
13 m2
992 m2
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Stilren og tidløs arkitektur krydret med smukke detaljer.
Kombineret med en funktionel planløsning og lækre
materialer er de ingredienser, du skal bruge til at
skabe dit nye hjem. Alt det har vores huse.
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Sammen opfylder
vi din husdrøm

Overdækket indgang
4,4 m2
Bad 1
7,9 m2

Carport
36 m2

Viktualierum
2,4 m2

Ovenlys
TT

Uisoleret skur
18 m2 brutto
14,9 m2 netto

Værelse 1
11,7 m2

Bænk

Bryggers
12,5 m2
VM

Ovenlys

Byg hus med Skanlux og få et arkitekttegnet kvalitetshus, som er skabt
til din familie. Vores enkle og moderne helårshuse tager udgangspunkt
i den populære Funkis-arkitektur, hvor køkken/alrummet er husets
midtpunkt med sit fantastiske lysindfald.

Entre
11 m2

Teknik

Ovn

Ovenlys

Bad 2
7,6 m2

Køl

Værelse 2
12 m2

Frys

Ovenlys

Ovenlys

Ovenlys

Opv.

Kontor
9,9 m2

TV

I år byder vi indenfor i en nyfortolkning af det traditionelle Funkis hus.
Arkitekturen ligner Funkis, men her får du 20 graders sadeltag, loft til
kip og mulighed for niveauforskydning. Resultatet er et hus, der imponerer både ude og inde – vi kalder huset Forma.
Facaden er hvidpudset og udføres i holdbar og vedligeholdelsesvenlig
silikonepuds. Den helt rigtige løsning når der ikke er udhæng og det
bedste valg til det danske vejr. Det enkle udtryk fuldendes af flotte
Superwood trædetaljer, murkrone med zinkkant og arkitekt tagrender
i zink. Den overdækkede terrasse med smukke trædetaljer forlænger
timerne udenfor og skærmer for den direkte sol i køkken/alrummet.
I væggen er der indbygget en terrassevarmer fra Solamagic med varmestyring via app. De smukke trædetaljer er ført videre til den overdækkede indgang og dobbelt carport.
Funktionel indretning
Når du træder indenfor, bydes du velkommen i en imponerende entré
med loft til kip. For optimal fleksibilitet i hverdagen er forældreafdelingen med soveværelse og eget badeværelse placeret på den ene
side af køkken/alrummet, mens børneafdelingen med to værelser,
kontor og badeværelse er placeret modsat. Alle værelser har loft til kip,
indbyggede skabe, Haro sildebensparket i natur eg og store vinduer,
som giver et naturligt lys i rummet.
Køkken/alrummet, som er husets hjerte, har loft til kip som resten af huset, akustikloft, ovenlysvinduer, skydedør til terrassen, flot sildebens
parket gulv i natur eg og et smukt lerbrunt køkken fra Svane Køkkenet.
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Stuen ligger i åben men forskudt forbindelse til køkken/alrummet.
I stuen er der et stort siddevindue, som alle vil elske.

Soveværelse
18,2 m2

Ganske enkelt en funktionel planløsning på bare 183 m² med alt hvad
du behøver til nutidens familieliv.
Smukke detaljer
I hele huset er der loft til kip og store vinduer, som giver et helt fantastisk lysindfald året rundt. I køkken/alrummet, stuen og entréen er der
akustiklameller i natur eg, som understreger den unikke loftshøjde og
sikrer en god akustik.

Køkken-alrum
38 m2

Stue
23,5 m2

Overdækket terrasse
18 m2
Sidde vindue

I alle opholdsrum og værelser er det flotte sildebensparket gulv i
natur eg et gennemgående element, som tilfører huset en ekstra luksus.
Badeværelserne har klinker i 60x60 cm, 60x120 cm og 120x260 cm
gulv-til-loft fliser i brusekabiner, Hansgrohe armaturer og Unidrain
afløb. I bryggerset er der også klinker på gulvet.
Vinduerne er Velfac 200 Energy træ/alu vinduer med 3-lags glas,
designet med mere glas og smal ramme for et flot lysindfald. Lyset
fra oven kommer fra Velux’ elektriske ovenlysvinduer.
Smart home
Husets belysning, varme og ovenlysvinduer styres af det intelligent elsystem fra Niko Home Control, hvor du med ét tryk kan slukke alt lys i
huset. For ren og optimal lyd er der installeret de diskrete og kraftfulde
indbygningshøjtalere Celistiale fra Bang & Olufsen inkl. Halo remote,
som taler sammen med det intelligente elsystem.

OM SKANLUX
Siden 2002 har vi specialiseret os i at bygge arkitekttegnede Funkis-huse
med plads til livet. Vi har den rendyrkede Funkisserie med fladt tag i både
ét- og to-plan, og Forma med 20 graders taghældning og loft til kip. Uanset
hvilket hus du vælger, kan du gøre huset dit helt eget. Med udgangspunkt
i en arkitekttegnet standardmodel tegner, tilpasser og bygger vi et hjem,
der passer til jeres familie og byggegrund. Måske kender du os også fra
TV2-programmet Sommerdrømme. Det giver tryghed at følge med i byggeprocessen af dit hus. Via af vores online-kundeportal: Mit Skanlux har du
hele tiden adgang til dokumenter, tidsplaner og meget mere.

B O L I G F A K TA
Boligareal:
Vognly:
Redskabsrum:
Overdækninger:
Grund:

SKANLUX

www.skanlux.dk

Skanlux · Livøvej 2A · 8800 Viborg · Tlf. 70 21 45 21 · info@skanlux.dk · www.skanlux.dk

Grundlagt: 2002 · Antal huse pr. år: ca. 100 · Kategori: Helår, sommerhus og poolhuse · Geografi: Landsdækkende

183 m2
36 m2
18 m2
22 m2
889 m2
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T-HUSET® i funkisstil og med gårdhave, unik planløsning,
superlækkert og enkelt design. Med mere end 45 år på
markedet for individuelle huse har vi erfaringen til også
at tegne og bygge jeres eget helt unikke hjem.
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Carport
36,0 m2

®
T HUSET funkis,
nu med gårdhave
I år viser vi en 205 kvm. funkisvilla med dobbelt carport.
Planløsningen tager udgangspunkt i vores klassiker T-HUSET®.
Kernen i huset er den unikke og åbne køkken/alrum/stue-løsning
med det fantastiske lysindfald og niveauforskydning op i stuen.

Det viste hus er tegnet med udgangspunkt i grunden, terrænkoter,
verdenshjørner og vore kunders typiske ønsker til rum og dimensioner.
Ankomst til huset sker via glasdøren med det store sideparti. Overfor
er der en indbygget bænk med gennemsyn til gårdhaven. Til venstre
indbygningsskabe og døren til bryggers. Fra bryggers er der også direkte adgang til carporten, så der er tørskoet adgang til carporten og det
isolerede redskabsrum. For enden ad gangen ligger badeværelse og tre
store lyse børneværelser. I gangen, som også fungerer som opholdsrum
i værelsesafdelingen, er der et stort vinduesparti med terrassedør til
gårdhaven.
Til højre for indgangen går man via en indbygget skydedør ind i det
store køkken/alrum. Her er der 3 meter til loftet og store vinduespartier
på tværs af rummet. Køkkenet er det klassiske samtalekøkken. Bag én
af køkkenskabslågerne gemmer depotrummet sig.

Stuen har brede vinduer med indbygget bænk. Soveværelset har en
god lang skabsvæg og der er direkte adgang til badeværelset. Badeværelset er placeret ved indgangen til soveværelset således at gæster
kan benytte dette uden at skulle igennem soveværelset. Vinduesplaceringerne og det gennemgående loft mellem køkken/alrum og stue
er afgørende for det unikke rum som kendetegner T-HUSET®. Fra køkken/alrummet er der direkte adgang til den høje overdækkede terrasse.
Denne overdækning fortsætter hen forbi stuevinduerne og fungerer
som solafskærmning, for at undgå overophedning i stuen i sommermånederne.
Overalt i huset er der anvendt gode materialer i den høje kvalitet
og standard, der kendetegner et hus fra 2-PLAN HUSET. Udvendig er
der lagt vægt på et moderne og tidløst design, hvor rene linjer er kombineret med et moderne vedligeholdelsesvenligt materialevalg så som
træ-alu vinduer med 3-lags glas, blankt murværk, Cembrit beklædninger og sålbænke i skifer.

Køkken/alrummet er i åben forbindelse med stuen via en niveauforskydning på 40 cm. Oven for trappen ligger stue og forældreafdeling.
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Redskabsrum
15,4 m2

Depot
2,0 m2
Soveværelse
16,1 m2

Overdæk
2,5 m2

Køkken/alrum
38,3 m2

Bad 1
7,9 m2

Bryggers
10,4 m2

Værelse 1
12,4 m2

Entre/gang
12,8 m2

Værelse 2
11,9 m2

Multirum
10,2 m2
Stue
24,5 m2

Overdæk
19,6 m2

Værelse 3
11,9 m2

Bad
5,8 m2

OM 2-PLAN HUSET A/S
Vi er et familieejet byggefirma og har nu siden 1976 leveret individuelle arkitekttegnede villaer til kvalitetsbevidste kunder over hele landet. Vi råder over
egne håndværkere og byggeledere, samt egen tegnestue og arkitekt som vore
kunder er i direkte dialog med. Vores faste stab af underleverandører har været tilknyttet 2-PLAN HUSET A/S gennem mange år. Dette sikrer vore kunder
et byggeri af høj kvalitet, og lige så vigtigt, et godt og trygt byggeforløb. Book
et uforpligtende møde og lad os høre om jeres ønsker og drømme, vi er ikke
bange for at udfordre jer på disse, for at kunne opnå det optimale resultat både
med hensyn til arkitektur, indretning og økonomi.

B O L I G F A K TA
Boligareal:
Carport:
Redskabsrum:
Overdækninger:
Grund:

2-PLAN HUSET A/S

www.2-planhuset.dk

2-PLAN HUSET A/S · Erritsø Bygade 44 · 7000 Fredericia · Tlf. 75 94 05 22 · info@2-planhuset.dk · www.2-planhuset.dk

Grundlagt: 1976 · Antal huse pr. år: 40 · Kategori: Individuelle enfamiliehuse · Geografi: Jylland og Fyn

205,6 m2
36 m2
15,4 m2
22,1 m2
928 m2
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Milton Huse bygger personlige huse med omhu.
Bygger du med Milton Huse, kan du forvente et byggeri
af høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris fulgt til dørs af
en professionel byggerådgiver – fra idé til færdigt hus.
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Et funkishus til tiden
Årets villa fra Milton Huse er præget af rene linjer og stramt design.
Det minimalistiske udtryk går igen i alle husets valg, der er præget af
gedigne løsninger med blik for hverdagens behov.
Udefra set er huset opført med en taghældning på 1,5 grader beklædt
med sort tagpap, inddækninger i sort aluminium og bygget uden udhæng. Facaden er beklædt med en gråbrun mursten af typen Twilight
2.4.35 fra Egernsund Tegl, der komplimenteres af sorte vinduer fra Rationel, som fremhæver husets linjer.
En stor dobbelt carport med isoleret redskabsrum sørger for rigelig
plads til både biler og opbevaring. Her finder du også batterianlægget,
som er forbundet til husets solceller. Sammen med 3-lags glas i vinduerne sikrer det en minimal varmeregning. Fra carporten er der direkte
adgang til husets bryggers og børnenes afdeling med tre gode værelser
og badeværelse. Carporten er harmonisk integreret med resten af huset og glider over i et overdækket indgangsparti med murede søjler, der
skærmer hoveddøren fra vind og vejr.
Kvalitetsbevidste materialevalg – med gode detaljer
Tagkonstruktionen med sin ensidige hældning giver mulighed for en
spændende planløsning, der gør huset til helt sit eget. Noget af det
første der fanger øjet, når du træder ind i entréen, er udsynet til villaens
store køkken-alrum med en imponerende loftshøjde på over tre meter.
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Den rummelige entré er udstyret med god plads til både overtøj, sko
og bænk.
Via skydedøre træder du ind i husets bankende hjerte. To store ovenlysvinduer skaber et smukt og naturligt lysindfald i køkken-alrummet
dagen igennem, når familien laver mad, spiller spil og har gæster. Loftshøjden vil du ikke mærke på akustikken, da Milton Huse har valgt en
særlig god akustikpladeløsning, som skal opleves med egne ører.

Køl
Ovn
Alkove

Opv.

Bryggers
9,8 m2

Bad 1
8,0 m2

Soveværelse
12,6 m2

Køkken/alrum
47,5 m2
VM

Værelse
10,5 m2

Bænk

Entre
6,8 m2

Walk-in
5,0 m2

Bad 2
7,0 m2

Gang
6,9 m2

Værelse
10,4 m2

Stue
21,9 m2

Værelse
10,5 m2

Bænk

planløsning sikrer rammerne for det moderne familieliv i dette stilrene
lavenergihus. Velkommen på Bjergegardsvej.

Depot
3,6 m2

Carport

VENT

På årets Byg & Bo-udstilling præsenterer Milton Huse en elegant
funkisvilla med højt til loftet og et minimalistisk udtryk. En velkomponeret

Overdækket
indgang

Redskabsrum
12 m2

Stilren familiefunkis
i tråd med tiden

Overdækket
terrasse

De varme sommeraftener kan forlænges på den store overdækkede
terrasse med direkte udgang fra køkken-alrummet. Der er også plads
til at fordybe sig med en bog i den indbyggede alkove eller hente forsyninger i det skjulte depot, der kan bruges som både viktualierum og
til opbevaring.
Materialevalget er gennemsyret af gode løsninger fra HTH med højskabe og underskabe i farven Mørk Eg og en bordplade af typen CoreStone
Basic. De eksklusive gulve i stue, værelser, walk-in, gang og soveværelse er af typen Amtico Spacia Sildeben Oak.
Huset er placeret optimalt på grunden med en stor sydvestvendt have,
der inviterer til alt fra terrasseliv og grillaftener til bålfest og fodboldkamp. Grundens størrelse på 907 m2 skaber masser af luft om huset og
giver mulighed for en stor sydvestvendt terrasse, hvor solen kan nydes
fra formiddag til solnedgang.

O M M I LT O N H U S E
Milton Huse A/S er en solid familieejet virksomhed fra 2013, der tegner og
bygger rækkehuse til investorer i B2B-segmentet og enfamilieshuse til private.
Milton Huse bygger ca. 1500 enheder om året og har fra begyndelsen oplevet
stor vækst og positive resultater. I dag beskæftiger Milton Huse omtrent 225
koncernmedarbejdere og en lang række underentreprenører i hele landet. For
dig som nybygger giver det en tryghed i at vælge Milton Huse som byggefirma,
rådgiver og samarbejdspartner. Milton Huse afholder alle udgifter i byggeprocessen, så du først betaler for huset, når du står med nøglerne i hånden.

B O L I G F A K TA
Boligareal:
Vognly:
Redskabsskur:
Overdækninger:
Grund:

M I LT O N H U S E

www.miltonhuse.dk

Milton Huse A/S · Plutovej 1 · 8700 Horsens · Tlf. 75 62 43 00 · info@miltonhuse.dk · www.miltonhuse.dk

Grundlagt: 2013 · Antal huse pr. år: Ca. 1.500 · Kategori: Helårshuse og rækkehuse · Geografi: Landsdækkende

194 m2
38 m2
12 m2
32 m2
907 m2
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Gode løsninger til den moderne børnefamilie – solceller,
trådløs styring af indeklima, lækkert køkken/alrum
og masser af lys og plads.
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Energivenlig
hverdagsluksus til
børnefamilien

Soveværelse
12,7 m2

Walk-in
8,2 m2

Bad 2
5,55 m2

Depot
2,5 m2

VIN
KØL

FRYS OVN

Køkken / alrum
41,85 m2

St.

Overdækket terrasse
26,15 m2

KØL
OPV

Gå.

Stue
22,9 m2

Multirum
10,8 m2

Huset er kendetegnet ved energivenlige løsninger og en
gennemtænkt og optimalt udnyttet planløsning med børnefamiliens
behov i fokus: opdelt forældre- og børneafdeling, lækkert
køkkenalrum samt både åbne og overdækkede terrasser.

Bryggers
6,15 m2
VM/TT

Teknik

Redskabsrum
9,35 m2

Når du har parkeret i den dobbelte carport, bevæger du dig gennem
den overdækkede indgang hen til entréen. Her er pladsen udnyttet optimalt med skabsplads til overtøjet og en indbygget bænk. Bagvæggen
er dekoreret med mursten af samme slags som husets facade, for at
give et dekorativt og sammenhængende udtryk.
Fra entréen er der adgang til et velindrettet bryggers med plads til opbevaring, tøjvask, tørrestativ samt vask af beskidte fodboldstøvler i den
store udslagsvask.
Bevæger du dig videre ind fra entréen møder du husets køkken/alrum,
som indeholder et stort, moderne køkken med vinkøleskab og køkkenø
med masser opbevaring. Af lækre løsninger i køkkenet kan blandt andet
nævnes de gode detaljer såsom loftindbygget emhætte, Quooker og
adgang til et skjult depotrum.
Køkken/alrummet er dejligt lyst med store gulv-til-loft vinduer og har
plads til at samle familie og venner til stort og småt. Herfra er der udgang til en kæmpestor, overdækket terrasse, hvor der er adgang til husets stue. Stuen byder på 23 lyse kvadratmeter og leder ind til husets
forældreafdeling. Her findes husets soveværelse i åben forbindelse
med et velindrettet walk-in closet. Herfra er der adgang til forældrebadeværelset, som er indrettet med bruseniche med linjeafløb, badeværelsesmøbel og væghængt toilet med skjult cisterne.
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Husets anden afdeling, børneafdelingen, får du adgang til via køkken/
alrummet gennem et bredt gangareal som er blevet godt udnyttet til
en indbygget kontorstation. Her er bagvæggen, lige som det er tilfældet i entréen, dekoreret med mursten af samme slags som husets facade. Gangen leder videre ind til husets tre børneværelser og et ekstra
badeværelse. Alle værelserne har flotte trægulve og et fint lysindfald.
Badeværelset i børneafdelingen er ligeledes udstyret med badeværelsesmøbel, væghængt toilet med skjult cisterne og bruseniche.

Værelse 1
11,15 m2

Entre
5,3 m2

Carport
brutto
55 m2

Bad 1
5,5 m2

Værelse 2
11,1 m2

Værelse 3
8,8 m2

Huset hele huset har hævet loftshøjde med gipslofter og akustikfelter
og alle indvendige døre er udført uden dørtrin.
For det lækre indeklima og miljøvenlige løsninger, er der gulvvarme
med trådløs styring gennem Danfoss link i hele huset. Ligeledes er der
installeret Danfoss A2/W2 ventilationsaggregat med varmegenvinding
med indbygget fugtføler, så du får det absolut bedste indeklima. Dertil
er huset også udstyret med solcelleanlæg, som kan dække det meste af
familiens energibehov.
Huset males med Flüggers Dekso-maling, som er Svanemærket og udvendigt findes 2 frostsikre vandhaner.

OM HYBEL
Hybel er et byggefirma med nogle af branchens dygtigste husbyggere
med mange års erfaring i typehusbranchen. Vi tegner, beregner og
bygger alle huse fra bunden – hver gang – så selvom vi har budt tusindvis
af familier ”Velkommen hjem”, har vi aldrig bygget to huse, der var ens.
Vi bygger et-plans huse uden kælder og i samarbejde med vores kunder,
skaber vi hver dag nye drømmehjem til danskerne. Gå ind på vores hjemmeside på www.hybelhuse.dk, gå på opdagelse og bliv inspireret i vores
kæmpe plantegningsbibliotek med over 350 planløsninger samt i vores
store galleri, hvor du kan finde et hav af huse, vi har bygget.

B O L I G F A K TA
Boligareal:
Carport:
Redskabsrum:
Overdækninger:
Grund:

HYBEL

www.hybelhuse.dk

Hybel · Ove Jensens Allé 35 · 8700 Horsens · Tlf. 75 60 10 70 · info@hybelhuse.dk · www.hybelhuse.dk

Grundlagt: 2016 · Antal huse pr. år: 700 · Kategori: Helårshuse i ét plan · Geografi: Jylland, Fyn og Sjælland samt alle brofaste øer

185 m2
55 m2
9 m2
26 m2
800 m2
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Oplev en moderne villa i 2 plan, samt overdækket terrasse i
både stueplan og på 1. sal. Vi præsenterer en bolig ud
over det sædvanlige, der viser tidens trends.
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WC/Bad 2
7,3 m2

Ovn

Stue / Køkken / Alrum
56,3 m2

Depot
3,9 m2

Frys

Overl.

OPV

Køl

Altan
34,3 m2

Gå.

Elegant villa i
2 spændende plan

St.

Loftlem

Soveværelse
11,8 m2

Opl.

Teknik

HusCompagniet´s bud på Byg & Bo-huset anno 2022
er denne gennemtænkte 2 plans villa med en skøn beliggenhed,
velplaceret på en stor grund.

Opl.

Værelse 2
12 m2

Bryggers
8,8 m2

TT

VM

Værelse 1
11,7 m2

HusCompagniet byder velkommen i dette funktionelle og veludnyttede hus i 2 plan, som er optimalt placeret på den store grund. Køkken/
alrum & stue, samt de tilhørende overdækkede terrasser, vender mod
syd-vest, således at man får mest muligt ud af solens gang, i løbet af
dagen.
Husets arkitektur er udført med valmtag uden udhæng, for et klassisk,
men samtidig moderne udtryk med stramme linjer. Der er valgt vedligeholdelsesfrie materialer, såsom mursten, tegltagsten og zink, så fritiden
kan udnyttes bedst muligt i familiens skød.
Man bydes indenfor i en rummelig hall, med direkte adgang til familiens bryggers, indrettet med god bordplads, og et skønt kig til vejen, fra
vinduesparti ved vasken. I stueplan møder man tre værelser, som ligger
i forlængelse af indgangen til huset. Værelserne er alle forbundet til et
stort multirum, som giver anledning til fælles aktiviteter, men også mulighed for, på sigt, at lave et fjerde værelse, eller et lukket kontor. De tre
værelser og multirummet har naturligvis alle adgang til et tilhørende
velindrettet badeværelse. Dette giver en komplet opdeling af børneog forældreafdeling, da master bedroom, med eget badeværelse, er at
finde på 1.sal. Dette badeværelse er udført med delvist klinkebeklædte
vægge, og en stor bruseniche med indbygget brusehylde.
Den elegante og minimalistiske kvartsvingstrappe, der forbinder stueplan og 1. sal, er udført i egetræ med håndliste i sortmalet træ. Trappe-
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løsningen er gennemtænkt, således at det lukkede hulrum under trappen er udnyttet til depot, med indgang fra dør i multirummet. Husets
andet depot findes på 1. sal, og entreres via et køkkenskab, den såkaldte, populære, ”Narnia”-løsning.

Overdækket terrasse
34,3 m2

Hall
12,7 m2
Multirum
16,5 m2

Det store lodrette vinduesparti, som strækker sig langs de to etager,
giver hall´en et fantastisk lysindfald. På 1. sal forstærkes oplevelsen af
dejligt lysindfald, fra de mange gulvstående vinduespartier mod syd og
vest. Familiens samlingssted og huset hjerterum, er det store køkken/
alrum/stue med direkte adgang til den hyggelige overdækkede terrasse, via et dobbelt oplukkeligt terrassedørsparti.
Terrassens størrelse og rummelighed indbyder til mange gode stunder
i familiens selskab, men giver også rig mulighed for at dække op til gæster, i ly for sol og aftendug. Den overdækkede terrasse er konstrueret
med et lukket dæk, hvilket giver fuld udnyttelse af terrasserne både fra
haven og på 1. sal.
Den gode akustik er vigtigt i et nyt hus, hvorfor en stor del af gipslofterne er udført med akustikfelter og gulvene udført med et lyddæmpende
korkvinyl gulv.
Alt i alt en fremragende og velindrettet villa der viser tidens trends i
flere plan.

WC/Bad1
5,2 m2

Værelse 3
11 m2

O M H U S CO M PAG N I E T
Vi hjælper hvert år 1600 familier med at bygge drømmehuset, og vi er med
hele vejen – fra rådgivning, projektering og byggeri. Ikke to familier er ens.
Derfor skal huse heller ikke være det. Hos HusCompagniet bygger vi individuelle huse, som passer til dig, dit familieliv og dit budget. Vi er med dig hele
vejen – Lige fra idé til overtagelse, så du kommer trygt i hus. Vores kunders
hjem bliver bygget på et fundament af mere end 50 års erfaring med en lokal
forankring rundt i Danmark. Vi har dygtige, lokale byggerådgivere, der hjælper
jer med at forvandle jeres boligdrøm til drømmebolig.

B O L I G F A K TA
Boligareal:
Overdækninger:
Grund:

H U S CO M PAG N I E T

www.huscompagniet.dk

HusCompagniet · Agerøvej 31A · 8381 Tilst · Tlf. 86 10 01 99 · info@huscompagniet.dk · www.huscompagniet.dk

Grundlagt: 1972 · Antal huse pr. år: 1600 · Kategori: Parcelhuse, rækkehuse & sommerhuse · Geografi: Danmark & Sverige

188 m2
70 m2
1.084 m2
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Nordea anbefaler
generelt, at du vælger:

Vælg det rigtige lån
Renteniveauet er historisk lavt i øjeblikket. Overvejer du at bygge et nyt hus,
kan din timing netop nu være god, da du kan få en fornuftig finansiering af byggeprojektet. Der er mange overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge det lån,
der passer bedst til din økonomi, renteforventning og risikovillighed.

Læg en plan for din gæld
Det er samtidig en god idé at have en plan for sin gæld. Vil du gerne
afvikle hurtigt? Vil du gerne udnytte mulighederne for konvertering af
gælden og dermed aktivt pleje din gæld?
Finansiering i byggeperioden
Når du skal betale dit nye hus, kan det enten ske ved én samlet betaling
til sidst eller med rater undervejs i byggeperioden. Hvordan du skal
betale afhænger af, hvad du aftaler med byggefirmaet. Skal du betale
dit byggeri undervejs i byggeperioden, kan du finansiere ratebetalingerne med et realkreditlån (forhåndslån) eller en byggekredit i banken.
En fordel ved realkreditlånet er at beløbet, du løbende skal betale, er
kendt på forhånd for en given periode, allerede når du går i gang med
byggeriet. En ulempe er, at du skal betale for det fulde beløb, selvom
du ikke skal bruge alle pengene fra starten af.
Realkreditlånet optages på baggrund af den forventede værdi af boligen. Hvis vurderingen af det færdige byggeri ikke bliver som forventet, kan lånet kræves nedbragt. En fordel ved en byggekredit er, at du
kun betaler rente af det beløb, som du faktisk trækker på kreditten.
En ulempe er, at renten er højere end på realkreditlånet. Ønsker du at
kende ydelsen på det realkreditlån, som efterfølgende skal afløse byggekreditten, får du også en omkostning til kurssikring. Hvad der er den
bedste løsning for dig afhænger blandt andet af, hvornår i forløbet raterne skal betales, samt hvor mange penge du selv kommer med.
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Vælg det rigtige lån
Du kan som regel optage realkreditlån på op til 80 pct. af vurderingen
af din bolig. Du kan vælge mellem to hovedtyper af lån: lån med fast
rente eller lån med variabel rente. Et lån med variabel rente er umiddelbart billigere end et lån med fast rente, men her er det vigtigt at
være bevidst om at det, der virker billigst her og nu, kan ende med at
blive det dyreste. I øjeblikket bør du især overveje et lån med lav, fast
rente i op til 30 år. Derved skal du betale en historisk fast, lav rente – og
får mulighed for at tjene på din restgæld i fremtiden, ønsker du i stedet
at udnytte den lave rente på kortrentelånet, bør du måske udnytte det
lave renteniveau til at sikre din rente i mere end 1/2 år ved at vælge
fx 3 eller 5 år mellem refinansieringerne. Dermed sikrer du dig en lav
rente, også flere år frem i tiden hvis/når renten stiger.
Søg rådgivning
Valg af lån er en kompliceret beslutning, og derfor bør du søge rådgivning i banken. Her kan du få forklaret fordele og ulemper ved de
forskellige muligheder og se, hvordan en fremtidig renteændring vil
påvirke netop dit lån. Husk at selvom du starter med at optage én type
lån, er det ikke ensbetydende med, at du skal beholde det samme lån i
hele den tid, du ejer boligen. Vi anbefaler aktiv pleje af din gæld og kan
lave en aftale således, at du straks bliver kontaktet, når det er relevant
at drøfte muligheden for at omlægge dine lån.

FAST RENTE (OBLIGATIONSLÅN), HVIS:
• du tror, at renten stiger
• du ønsker at løbe en lille risiko
• du ikke har økonomi til en uventet
ydelsesstigning
• du lægger vægt på muligheden for reduktion
af restgæld ved rentestigning

VARIABEL RENTE (KORT RENTE), HVIS:
• du tror på stabil eller faldende rente
• du kan leve med risikoen
• du har råd til en uventet ydelsesstigning

FAKTA
HVOR ROBUST ER DIN ØKONOMI?
Vælger du et lån med variabel rente, skal du blandt andet sikre
dig, at din økonomi kan klare en uventet stigning i ydelsen.
HVOR STOR EN RISIKO TØR DU LØBE?
Vælger du et lån med variabel rente, kan du - udover en stigning
i låneydelsen ved en rentestigning - risikere at din ejendom er
faldet i værdi, og din gæld ikke er faldet tilsvarende. Med et fastforrentet lån har du størst mulig sikkerhed for, at din ydelse ikke
ændrer sig, og da lånet er baseret på obligationer med lang løbetid, vil gældens værdi falde, hvis renten stiger. Herved beskytter
du din friværdi mod prisfald som følge af rentestigning.

Få overblik
over dine
lånemuligheder

”

”Der er mange overvejelser, du skal gøre
dig, når du skal vælge det lån, der passer
bedst til din økonomi, renteforventning og
risikovillighed. Vi giver dig overblik over
lånemulighederne”.
Bente Johansen
Filialdirektør · Nordea Risskov

HVORDAN VIL RENTEN UDVIKLE SIG?
Du kan ikke på forhånd afgøre hvilken låntype, der vil være økonomisk mest fordelagtig, da det afhænger af renteudviklingen
og udnyttelsen af de muligheder for omlægning, som vil opstå i
lånets løbetid. Selvom det fastforrentede lån har en højere rente
her og nu, vil selv en beskeden rentestigning give mulighed for at
tjene langt mere på udviklingen i gældens værdi.
Kontakt Nordea på 70 33 33 33
Prøv vores låneguide på www.nordea.dk/bolig
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Fra boligdrøm
til drømmebolig
Går du med tanker om at bygge nyt hus, er det en god ide at starte med at
tage en snak med banken. Det er vigtigt at få rådgivning om byggeprojektet,
de forskellige finansieringsmuligheder og konsekvenserne for din økonomi.

Skal du bygge nyt?

Har du fundet en grund, som du vil bygge drømmehuset på?
Lån til 0 pct. (ÅOP 0,94/0,92 pct.)* med Nordea BoligKredit Grund, som
er en attraktiv måde at finansiere grunden på. Kreditten er med variabel
rente og til dig, der ønsker en fleksibel finansiering med mulighed for
afdragsfrihed.
Kontakt din rådgiver for at høre mere om dine muligheder.
*Den variable rente på 0 pct. gælder maksimalt op til 2 år, hvorefter lånet forfalder til fuld indfrielse. Renten forudsætter i øvrigt, at du bruger Nordea
koncernen til alle dine daglige bankforretninger og boligfinansiering herunder endelig finansiering af byggeriet. Tilbuddet gælder for nyoprettede
Nordea BoligKredit Grund på købstidspunktet. Ved en kredit med variabel rente, hvor hovedstolen er 500.000 kr., vil der efter stiftelsesomkostninger blive
udbetalt 490.970 kr. Stiftelsesomkostningerne udgør alene tinglysningsafgiften på 9.030 kr. Med en variabel debitorrente på 0 pct. og en løbetid på 2 år
med annuitetsafvikling, vil lånet have en ÅOP på 0,94 pct. Lånet afvikles de første 2 år med syv ydelser på 4.167 kr. pr. kvartal, svarende til afvikling på et
30-årigt lån, hvorefter lånet indfries fuldt ud med en ydelse på 470.833 kr. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 500.000, hvoraf de samlede
omkostninger udgør 9.030 kr.Ved en kredit med variabel rente, hvor hovedstolen er 500.000 kr., vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 490.970
kr. Stiftelsesomkostningerne udgør alene tinglysningsafgiften på 9.030 kr. Med en variabel debitorrente på 0 pct. og en løbetid på 2 år med afdragsfrihed,
vil lånet have en ÅOP på 0,92 pct. Lånet forfalder til fuld indfrielse efter 2 år med en ydelse på 500.000 kr. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil
være 500.000, hvoraf de samlede omkostninger udgør 9.030 kr.

TELEFON 70 33 33 33, NORDEA.DK
Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland
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Byg nyt og spar penge
Vælger du at bygge et nyt hus frem for at
købe et gammelt, har du mulighed for selv at
bestemme. Du har medindflydelse på materialevalg og indretning, og dermed kan du vælge den løsning, der passer bedst til din økonomi, dine behov og drømme. Samtidig har
nybyggede huse oftest lavere energiforbrug
og lavere vedligeholdelsesudgifter de første
mange år. Besparelser som kan betyde, at du
muligvis kan låne til mere eller have et større
økonomisk råderum i forhold til, hvis du havde købt et gammelt hus med højt energiforbrug og løbende vedligeholdelse.
Hvad har du råd til?
Det første skridt er at få afklaret, hvor meget du
har råd til at bygge for. I Nordea rådgiver vi ud
fra et helhedssyn af din økonomi for at sikre en
optimal balance mellem de forskellige dele af
økonomien. Det er vigtigt, at økonomien ikke
bliver så stram, at der ikke er råd til f.eks. en
biograftur, ønsket opsparing eller reparation
af bilen. Der findes ikke en tommelfingerregel
for, hvor stort rådighedsbeløbet skal være, når
alle dine faste udgifter er betalt. Det afhænger
helt af dine ønsker og forbrug. Et godt råd er
at tage udgangspunkt i dit nuværende budget.
Har du mulighed for at leve, som du gør i dag,
når huset er bygget, eller skal der skæres i forbruget. Har du råd til at spare op? Nordea kan
give dig overblikket over din økonomi både før
og efter, huset står færdigt. Vi kan fortælle dig,
hvad du har råd til, så du ved hvilke rammer, du
kan agere inden for. Måske du har råd til mere,
end du tror?

Nordeas byggerådgivning
Der er rigtig mange ting, du skal forholde dig
til ved selve byggeriet. Hvilken grund skal du
bygge på, hvilket byggefirma skal du vælge,
og hvilket hus drømmer du om. Vælger du
at få dit byggeprojekt finansieret i Nordea,
vælger du kvalitet og tryghed til. I Nordea varetages rådgivningen om finansiering af byggeprojekter af en boligrådgiver i samarbejde
med din bankrådgiver. Du bygger nok kun
hus én gang i livet – men vores boligrådgivere rådgiver om finansiering af byggeri hver
eneste dag.

Boligrådgiveren trækker på sin erfaring fra
tidligere og videregiver den til dig, så det skaber mest mulig værdi for dit byggeri. Nordeas
boligrådgivere fungerer både som specialister i boligfinansiering og i forhold til de valg,
du skal træffe. Vi tilbyder at udarbejde en finansieringsplan, så du har et samlet overblik
over, hvor meget byggeriet forventes at koste,
og hvordan du får det betalt. På udgiftssiden
kan der f.eks. være grundkøb, tilslutningsafgifter, diverse attester, forsikringer, entreprisekontrakt, haveanlæg og flytteomkostninger. På indtægtssiden får du overblik over,
hvordan udgifterne finansieres.
... Og et budget
Ud fra finansieringsplanen laver vi i samarbejde et budget, så du har overblik over de
månedlige udgifter og dit fremtidige rådighedsbeløb. Der tages her højde for de ændringer, som den nye bolig fører med sig.

”

TAG BANKEN MED PÅ RÅD
INDEN DU BYGGER
”Når boligdrømmen skal opfyldes, er
det vigtigt at have de rigtige rådgivere”
Boligrådgiver Mathilde Tschenka Kristensen
fortæller om, hvordan Nordea
kan give dig overblik

Søg også råd andre steder
Vi anbefaler dig altid at søge rådgivning fra
f.eks. en advokat og en byggesagkyndig. Advokaten rådgiver dig omkring det juridiske
indhold i de forskellige aftaler, fx købsaftalen
på grunden og entreprisekontrakten. Måske
er byggeprojektet også anledningen til, at du
har behov for at få oprettet et testamente. En
byggesagkyndig kan give dig gode råd i projekteringsfasen og hjælpe dig med løbende
at tjekke kvaliteten af byggefirmaets arbejde.
Det er vigtigt, at byggeprojektet er bæredygtigt fra start til slut.
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oplev svane køkkenet
hos Byg og Bo
Byder det nye år på et spændende nybyggerprojekt, glæder vi os til at byde dig velkommen
i de huse, hvor du kan opleve inventar fra
Svane Køkkenet.

Svane Køkkenet Aarhus / Vintervej 9 / 8210 Aarhus / Tlf. 8619 1888
Svane Køkkenet Viborg / Livøvej 9C / 8800 Viborg / Tlf. 8660 1200
Svane Køkkenet Aalborg / Fiskene 29, City Syd / 9200 Aalborg / Tlf. 9632 8400
Svane Køkkenet Aabenraa / Løgumklostervej 145 / 6200 Aabenraa / Tlf. 7462 3422
Svane Køkkenet Odense / Rødegårdsvej 209 A / 5230 Odense / Tlf. 6617 5678

Vinduer til dig, der går op i detaljen
Kvalitet er lang levetid
Det er din verden, vi indrammer med vinduer og døre. Derfor tester vi i detaljen. Vinduer og døre er en investering i
fremtiden. De skal kunne holde til det danske vejr og til hverdagen. Vi tester og dokumenterer, så du kan være sikker
på at have et hjem med tryghed, ro og et sundt indeklima.

Find masser af inspiration på rationel.dk

DESIGN
NYHED

¬ NORDIC ATMOSPHERE
Oplev Nordic Atmosphere i din lokale HTH-butik, hvor du altid
kan vende din køkkendrøm med vores køkkeneksperter.
Du kan også se mere på hth.dk

Luk dagslyset ind

Forbind hus og have med en 2-fløjet skydedør
fra VELFAC og få optimal udnyttelse af det
naturlige dagslys.

LIVETS VIGTIGSTE
HJEMMEBANE
Intet bygger selvtillid som en stærk hjemmebane. Der, hvor du bliver mødt med åbne arme
og kærlige krav. Hvor du både lader op og slår dig løs. Med vores designnyhed Nordic
Atmosphere har vi skabt de perfekte rammer for familielivet. Et køkken i et enkelt
nordisk design, der inviterer til både nærvær og samvær.

Find mere inspiration på www.velfac.dk

De riflede fronter i mørk egetræsfinér flyder sammen i rene linjer – en smuk detalje der
går igen i de eksklusive vitrineskabe. Sammen med de glatte skuffefronter i Mørk Sand
skaber de en elegant og fortrolig atmosfære. Der er meget, du skal stå på mål for i livet.
Nogen står ligefrem på mål for Danmark. Men her skal du bare være dig selv.
Se, det er køkkenkærlighed, der holder.

hplush.dk

Nu kan
din Quooker
også give vand
med brus

Hvis vægge kunne tale,
hvad ville de så fortælle om livet?

Quooker.dk

Vandhanen, der kan det hele

100˚C kogende og afkølet vand med brus fra samme hane

Væggene skal passe til livet – ikke omvendt. Derfor er det vigtigt at vælge et
byggemateriale, man trives i. Et materiale der kan tilpasses, når livet ændrer sig.
Et smukt og bæredygtigt materiale og et materiale der ånder af godt indeklima.
Det er sådan nogle rammer vi får, når vi bygger med porebeton. Læs mere om
mulighederne på hplush.dk

Annonce

Byg drømmehuset
med ovenlysvinduer

Forskning viser, at dagslys kan forbedre børns indlæringsevne med
op til 15 %.

Skab et optimalt indeklima
Nye huse har et mekanisk ventilationsanlæg med
varmegenvinding og fugtstyring. Det kan med fordel
kombineres med naturlig udluftning via ovenlysvinduer. I sommerhalvåret giver ovenlysvinduer en mere
effektiv udluftning, samtidig med at ventilationsanlægget bruger mindre strøm. Ovenlysvinduerne kan
tilmed udstyres med indeklimakontrol, som overvåger
temperatur, fugtighed og CO2 og åbner eller lukker
dem efter behov, ligesom den også kan styre solafskærmningen.
Få mere inspiration om VELUX ovenlysvinduer
i det nye parcelhus på hjemmesiden:
velux.dk/nybyg
Køkken-alrummet er en favorit, når det gælder ovenlys.
Det er oplagt med ovenlysvinduer i et moderne hus med
loft til kip, hvor man kan vælge en fjernbetjent løsning
med trådløs vægkontakt.

Lav en god investering

Der er mange gode grunde til at vælge ovenlysvinduer,
når man bygger et nyt hus: Mere lys og øget værdi er
nogle af dem.

N

år man bygger et nyt hus, er der alle muligheder
for at designe det perfekte drømmehus. Et af
de vigtigste valg er ovenlysvinduer. De giver nemlig
både mere dagslys, optimalt indeklima og øget værdi.
Derfor er der også mange, som fortryder, at de ikke valgte
ovenlysvinduer, da de byggede huset. Det er aldrig for
sent at få monteret ovenlysvinduer i huset – det er bare
nemmere og billigere at gøre det fra start.

Få mere og bedre dagslys
Et ovenlysvindue giver over dobbelt så meget dagslys
i rummet som et facadevindue pga. orienteringen
mod himlen. Derfor får man markant mere lys i hele
rummet, som derfor opleves mere rummeligt. Nok
så vigtigt er dagslys det bedste lys. Ingen elektriske
lyskilder matcher det. Dagslys påvirker humøret
positivt og er det bedste arbejdslys – uanset om man
står i køkkenet og skærer grøntsager eller sidder ved
spisebordet og laver lektier.
Dagslys er det bedste
arbejdslys – også til
lektiehjælp.

Når man monterer ovenlysvinduer, bliver huset mere
værd. En undersøgelse fra Boligsiden.dk i 2018 viser,
at et parcelhus med ovenlys i gennemsnit koster
107.873 kr. mere end et tilsvarende hus uden ovenlys.
Altså tjener investeringen sig hjem – og måske mere
til – den dag, man sælger huset.
Men den største værdi får man, mens man bor i huset:
Værdien af mere dagslys, optimalt indeklima og større
komfort.

Danfoss IconTM - design, brugervenlighed
og intelligent varmestyring til alle hjem med gulvvarme
Gulvvarmesystemet Danfoss Icon™ kombinerer maksimal brugervenlighed med et elegant og moderne
design. Den intuitive og brugervenlige Danfoss Icon™ App giver dig et nemt overblik over hele hjemmets
varmeløsning. Der kan være op til 20 forskellige brugere på varmeløsningen, så hele familien kan følge med.
Du kan også lave begrænsninger i indstillinger, hvis du ikke vil have pilfingre i systemet.
Kobler du en Danfoss Ally™ gateway på, har du mulighed for at stemmestyre dit gulvvarmesystem fra Google
Home og Amazon Alexa. Det er ægte smartvarme!

Se mere på gulvvarme.danfoss.dk

Mat & Vaskbar
Mal dig til flotte vægge,
der tåler hverdagen

Flytteguiden – til dig, der overvejer
at flytte til Favrskov Kommune
Det er en stor beslutning at flytte. Derfor har vi lavet en online
guide til dig med alt, hvad du behøver at vide. Så du ved præcis,
om Favrskov Kommune er rigtig for dig.

Følg os på Instagram
@favrskov_kommune

Den matte trend ses overalt i boligtrenden
– ikke mindst på væggene. Vi elsker det rolige,
let støvede og fløjsbløde udtryk, en mat overflade
giver. Med DYRUP Mat & Vaskbar får du smudsafvisende og rengøringsvenlige vægge.
Find nærmeste forhandler på dyrup.dk

Få Flytteguiden på flyttilfavrskov.dk

Se mere på
flyttilfavrskov.dk

MAT &
SLIDSTÆRK

Følg os på Facebook
facebook.com/favrskovkommune

En stor tak
til vore sponsorer

Grøn

Hvid

DANSKE BYER

ARKITEKTUR + VISIONER + MENNESKER + TEGL
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Drøm nærmere
9 inspirerende udstillingshuse på
Bjergegårdsvej 1-23, 8382 Hinnerup

www.bygogbo.dk

