
 

K O N T A K T A  T R I V S E L H U S  
HUSMOD EL LEN STE LLA 103  K OSTAR F RÅN 2  61 2  9 00 , -   

ATT  BYGGA I  ESLÖVS KOMMUN   

När ni bygger ett Trivselhus får ni stöd och guidning från de första mötena till att ni flyttat in och 
börjat leva i ert nya hem. Det kan vara allt från underlag för kontakter med myndigheter och bank, 
till rådgivning kring husmodell och slutliga val. Målet för vår gemensamma resa är ert nya hus. Ert 
livsverk. Välkomna! 

 

PER-MAGNUS BAECK  
Säljare 
Tel 0768-99 77 40 
E-post per-magnus.baeck@trivselhus.se 

Adress  Stora Varvsgatan 9C, 211 19 Malmö 
Telefon 040-14 34 90 
 
Parkeringsmöjlighet finns på P-Huset Dockan, Hallenborgsgatan (tvärgata till S Varvsgatan) 

 

OM SERIE STELLA 

Serie Stella är ledstjärnan på den närmaste vägen till ert nya hem – ert livsverk. En given husform 
tillsammans med en palett av våra kunders favoriter bland val och tillval gör husresan enklare och ger 
er tid över till annat. Det gör även att vi kan erbjuda ett bättre pris, en kortare leveranstid och en 
trygghet i att alla material och lösningar är kontrollerade i förväg. Kort sagt, en närmare väg till ert 
livsverk. 

ÖVRIGA HUSMODELLER 

Börja med att titta på insidan istället för att lockas av en snygg fasad! Hitta först en planlösning som 
både passar familjens behov och matchar tomtens förutsättningar för uteplatser, infarter och utsikter. 
Därefter finns alla möjligheter att applicera en exteriör stil som bekräftar att detta är ert hem. Bakom 
Trivselhus husmodeller ligger ett noggrant arbete, där arkitekten samspelar med konstruktörer och 
projektörer för att skapa hus med lösningar som både är estetiskt tilltalande, praktiska att leva i och 
ekonomiska att bygga. 






	Husmodellen Stella 103 kostar från 2 612 900,-  att bygga i Eslövs kommun

