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ALLT ÄR MÖJLIGT



”DET ÄR EN SPECIELL KÄNSLA ATT GÅ IN I ETT NYBYGGT 
HUS SKAPAT HELT EFTER DEN EGNA SMAKEN OCH STILEN. 
VI VILL GÖRA DET MÖJLIGT FÖR FLER MÄNNISKOR ATT  
BYGGA JUST DET HUS SOM DE DRÖMMER OM.”

JOAKIM WESTERDAHL, PLATSCHEF
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ALLT ÄR MÖJLIGT

VI HAR 
TYVÄRR INGA
KATALOGHUS
Det är lika bra att säga det med en gång – hos oss hittar du inga kataloghus. Istället är valfrihet grunden 
för hur vi jobbar och våra lösvirkeshus skräddarsys helt efter varje kunds behov. Du berättar vad du vill ha 
och våra husdesigners och konstruktörer ritar huset efter dina önskemål. Självklart ger vi råd och vägled-
ning genom hela processen.

Du har också möjlighet att välja entreprenadform. Kanske är du händig och gör en del själv eller vill du 
flytta rakt in i ett färdigbyggt hus? Du avgör! Så ta tag i husdrömmen och låt oss hjälpa dig att förverkliga 
den. Efter alla år i branschen har vi lärt oss en sak: Allt är möjligt!

Valfrihet, trygghet, enkelhet, kvalitet – allt till en mycket prisvärd 
summa. Vårt stora engagemang får du givetvis med på köpet. 

I vår husutställning, Sveriges bästa i sitt slag, bekantar du dig med 
inredning och olika husdetaljer – innan du tar beslut.

Utgångsstandarden är så hög att den ofta erbjuds som tillval hos 
andra. Vill du istället göra andra val går det alldeles utmärkt.

Byggtiden blir kort och effektiv. De millimeteranpassade huspaketen  
levereras färdigkapade, uppmärkta och klara att monteras.   
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HANTVERK, HÅLLBARHET OCH OMSORG IN I MINSTA DETALJ

Alingsås Huspaket ingår i samma familjekoncern som Perssons Träteknik. Allt började 1933 då Josef Persson 
köpte en gård med tillhörande sågverk. Idag drivs företaget av den tredje generationen Persson. Vi an-
vänder både tidigare generationers kunskaper och den senaste tekniken för att bygga trivsamma och 
energieffektiva hus. Vår fabrik tillhör de mest moderna och innovativa i landet. Husen tillverkas dessutom 
av norrländskt virke som vuxit långsamt och därmed fått täta årsringar. Detta ger ett mycket hållbart trä. 

Vårt arbetssätt gör byggandet smidigare. Lösvirkeshusen levereras i en uppmärkt byggsats kapad 
med millimeterpassning av en CNC-styrd robot. Därför behövs varken såg eller tumstock för att montera 
stommen. All panel målas två gånger i fabriken och endast en gång på plats. Våra egna kranbilar levererar 

Snabbt går det. Den färdigkapade och uppmärkta byggsatsen ger en kort byggtid. Från leverans av husgrund till färdigt hus tar det 
ca 20 veckor. Hållbart blir det också. Våra hus tillverkas av starkt, långsamtväxande trä från de norrländska skogarna. #markbered
ning  #panoramafönster  #taklagsfest  #norrlandsskog  #hållbartträ  #boiträhus

byggsatsen, vanligtvis i sju omgångar. Paketen blir då inte stående på bygget längre än nödvändigt, är 
heller inte i vägen och medför inga stora och otympliga transporter. 

Börja din husresa i vår utställning i Bergstena! Här bekantar du dig i lugn och ro med olika lösningar 
och materialval, både invändigt och utvändigt. Det blir enklare att ta beslut när man ser alla möjligheter i 
verkligheten. En rundvandring i fabriken visar också med vilken precision husen tillverkas.

I den här broschyren finns tre olika husprojekt där våra husbyggare delar med sig av sina erfaren-
heter. Låt dig inspireras och få praktiska tips för att förverkliga din personliga husdröm – oavsett om du 
låter någon annan bygga eller gör vissa delar själv för att kapa kostnader!
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#mittiskogen 
      

”VI SITTER OFTA OCH NJUTER AV UTSIKTEN MOT SKOGEN. 
DET GER EN BÅDE ROGIVANDE OCH MÄKTIG KÄNSLA.”

     #DIYpåriktigt  #6000spikar



ETT HUS SOM BJUDER IN SKOGENS SKÖNHET OCH MYSTIK

För Maria och Fredrik började tankarna på ett eget husbygge med tomten. Efter att ha letat efter hus ett 
tag hittade de nämligen en tomt som hade ett riktigt bra läge. De kom fram till att ett ladhus, inspirerat av 
skånelängornas planlösning, passade allra bäst här. Några bekanta till Maria och Fredrik tipsade dem om 
oss på Alingsås Huspaket och konceptet med den stora valfriheten på så gott som alla områden kändes 
som ett perfekt upplägg. 

Huset ligger i utkanten av ett villaområde med direkt närhet till skogen. Träden är högresta och solens 
strålar letar sig lekfullt fram mellan stammarna. Mossan breder ut sig på stenarna och här och var har 
man placerat ut stämningsfull belysning. Allt skapar en nästan trolsk känsla. Att sitta vid det stora fönstret 

Husets dova men ändå kraftfulla naturfärger samspelar fint med det generösa ljusinsläppet. Den gedigna och jordnära känslan 
förstärks ytterligare med det rustika trägolvet som möts upp av plattor i fiskbenssättning i hallen. #naturnärafärger  #stortkök 
#rustikagolv  #fiskbenssättning  #vedeldadkamin  #ladhusdröm

i vardagsrummet, med den sprakande brasan bredvid, är en härlig form av vardagslyx som Maria och 
Fredrik unnar sig så ofta de kan.

Huset har inte öppen planlösning men ger ändå en öppen och luftig känsla med sina väl utnyttjade 
ytor helt utan korridorer. På bottenvåningen finns bland annat hall, kök med burspråk och loungedel, 
matsal, vardagsrum, sovrum, badrum och förvaringsutrymmen. Maria och Fredrik har ritat huset själva 
och bollade sedan sina tankar och idéer med oss. Utställningen i Bergstena gav också en praktisk vägled-
ning. Vi gav till exempel konkreta tips om vilka lister, fönsterfoder och stuprör som kunde passa. Sedan 
satte paret på ett framgångsrikt sätt ihop en helhet som gav dem ett både personligt och stilrent hem.  
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GOTT OM PLATS FÖR DET GODA LIVET

Maria och Fredrik var noga med att skapa ett hem som passade just dem. Praktiskt nog delar de samma 
smak. God mat och dryck är dessutom ett gemensamt intresse och i huset finns både ett skafferi man går 
in i och ett svalt vinförråd. Köket är väl tilltaget och i mitten står en köksö med spis, vask och plats för fyra 
stolar. Många av möblerna är loppisfynd som de sedan renoverat och målat om i färger som går ton i ton 
med inredningen.
     Med hjälp av en lokal byggentreprenör restes stomme och tak. Därefter har Maria och Fredrik gjort det 
mesta invändigt och även satt upp fasaden. Nedervåningen är klar och hittills har allt blivit till och med 
bättre än de förväntade sig. Nu återstår övervåningen så här finns alla möjligheter att bli ännu nöjdare.

”VI GJORDE NÄSTAN ALLT SJÄLVA  
INVÄNDIGT. TRÄNINGSVÄRKEN FÖR
SVANN FÖRVÅNANSVÄRT SNABBT!”

Köket har påkostade vitvaror, inbyggd förvaring för kaffemaskinen och en köksö med en tålig granitskiva. Badrummets panel och 
marrakechklinker ger en trivsam känsla. Utanför vaktar skogen, tyst och ståtlig. Här är det lätt att varva ner.  #köksö  #mysigt
badrum  #loppisfynd  #kaffemaskin  #trollskog  #rundaspikar

TILL FASADEN  

ANVÄNDES OMKRING  

6000 ROSTFRIA SPIKAR 

MED RUNDADE HUVUDEN. 

MARIA OCH FREDRIK  

SLOG I DEM ALLA.

VÅRA BÄSTA TIPS!

Gör en grundlig research på vad du vill ha. Kolla på nätet, åk runt 
och titta, gå på husvisningar. Hitta din egen stil.

Var noggrann med markarbetet innan du börjar bygga. På så vis 
kan du undvika att drabbas av obehagliga och dyra överraskningar.

Man kan göra mycket mer på egen hand än man tror. Läs på, fråga 
hantverkare och var inte rädd för att testa. 

Blir det fel färg på en vägg så är det inte så farligt. Det är bara att 
måla om. Våga prova dig fram till den perfekta nyansen. 
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#familjebygge 
      

     #lantligdröm  #näraekhagen      

”VI VILLE BYGGA ETT HUS PÅ VÅRT SÄTT. ETT PRAKTISKT 
OCH VACKERT HEM FÖR HELA FAMILJEN.”



 

GENOMTÄNKT TRIVSEL FÖR BÅDE STORA OCH SMÅ

Sofia och Fredrik funderade länge på hur de ville utforma sitt hus så att det passade hela familjen. Detta  
gjorde att processen blev snabb och effektiv när de väl tog steget och satte igång på allvar. Valet av  
leverantör föll på Alingsås Huspaket eftersom de här kunde formge huset själva och även använda sina 
personliga kontakter för att bygga det. Resultatet blev ett hus i lantlig stil i modern tappning, med drag av 
både klassiskt sekelskifte och allmoge, precis som man ville ha det.

Stomresning, takbygge och utvändig vädersäkring av väggarna tillhör de områden som överläts på 
hantverkare. I övrigt har familjen – i gott samarbete med släkt, vänner och bekanta – färdigställt husbygget. 
Det ledde till både fysisk träning och många intressanta diskussioner.

Familjens hus ligger i ett naturskönt område, nära ekar och ängar, vilket passar utmärkt till husets lantliga stil. Invändigt har trappan 
ett centralt läge i huset, med närhet till alla ytor, och här finns även inbyggd förvaring. #sommaräng  #matglädje  #nybakatbröd 
#trappsteg  #levandeljus  #fönstersmygar

För Sofia och Fredrik går trivsel och funktion hand i hand. Bottenvåningen har en luftig planlösning med 
hall, kök, matsal, sällskapsrum, tvättstuga och kontor. Det sistnämnda kan också användas som lekrum. 
Köket är välplanerat och lättarbetat, med gott om bänkar och närhet till all utrustning. Husets trappa är 
placerad mitt i huset, vilket gör den lätt att nå från alla rum. Utrymmet under trappan byggdes in och 
fungerar som förvaring för husets elektronik.

Genomgående valde man att satsa på rejäla förvaringsmöjligheter, exempelvis har tvättstugan fått 
mycket av den varan. Med flera i familjen är det smidigare att städa och hålla ordning när sakerna har sin 
givna plats. 
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FÄRGER, FÖNSTER OCH ANDRA VIKTIGA BESLUT

Husets färger går överlag i ljusa toner. Här finns gott om fönster, vilket ger ett fint ljusinsläpp och vacker 
utsikt mot ekarna och ängarna på baksidan. Fönstren präglar och förhöjer alltid husstilen och Sofia och 
Fredrik valde korsspröjs till de större fönstren och krysspröjs till de mindre. Även köksinredningen har 
inslag av krysspröjs.     

Bottenvåningen domineras av de sociala ytorna, medan ovanvåningen blir mer privat med sina tre 
sovrum, badrum, allrum och – inte att förglömma – en praktisk walk-in closet. Att bygga hus är en spänn-
ande och lärorik resa. Framför allt är det viktigt att känna in vad man själv trivs med och vara öppen för olika 
 sätt att nå dit. Det gjorde Sofia och Fredrik och hela familjen känner sig fantastiskt nöjd med sitt nya hem.

nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliq-
uid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehender.
#mittiskogen  #panoramafönster  #vedeldadkamin

”VI ÄR MYCKET NÖJDA MED  
HUSET OCH NJUTER VERKLIGEN 
AV ATT BO HÄR.”

Luftig planlösning, ljus inredning och rikligt med fönster bidrar till att ge huset en rymlig och öppen känsla. Övervåningens prakt-
iska walk-in closet och sovrummens små låga fönster är andra exempel på val som man är särskilt nöjd med.  #orkidéblomning  
#luftigkänsla  #godförvaring  #walkincloset  #godnattsaga  #snedtak

EN VACKER  

BLOMBUKETT, EN ANTIK 

LAMPA, EN STILREN FÅTÖLJ.  

DETALJERNA HÖJER STÄM

NINGEN I ETT REDAN  

TRIVSAMT HUS.

VÅRA BÄSTA TIPS!

Ta god tid på dig för att ta reda på vad du gillar och trivs med.  
Kika på olika material, planlösningar etc. Skapa huset du vill ha!

Bygg inte onödigt stort, det blir bara dyrare och mer att underhålla. 
Men snåla inte på förvaringsutrymmena, de gör livet enklare.

Ös på med så många eluttag du kan, gärna varannan meter, så 
slipper du att krångla med förlängningssladdar.

Gör köket praktiskt och smidigt att jobba i. Det ska inte vara många 
steg mellan spis, kyl och frys samt diskho.

1
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#designdröm 
      

#näratillhimlen  #lägetodiefor   

”VI ÄLSKAR UTSIKTEN ÖVER SJÖN. IBLAND SMYGER  
GÄSTER IVÄG OCH STÅR OCH DRÖMMER VID FÖNSTRET.”



MED UTBLICK MOT TRÄDTOPPAR OCH GLITTRANDE VATTEN

En bergstomt med en vidunderlig utsikt. Ett hus som redan var ritat av en arkitekt. Ett designintresserat 
par med känsla för materialval och utförande. Nu gällde det bara att hitta en hustillverkare som kunde 
matcha önskemålen och även leva upp till ett klokt miljötänk. Vi på Alingsås Huspaket fick förtroendet 
att leverera huset som Jenny och Stefano planerade att bygga. Nu står det skandinaviska funkishuset i 
princip klart som ett stolt landmärke på den högt belägna tomten.

Jenny och Stefano hade gjort ett grundligt förarbete och skaffat mycket inspiration från tidningar, 
nätet och sociala medier och organiserat materialet i olika mappar. De ville båda ha ett modernt hus med 
raka linjer. Det skulle också vara inbjudande och ha stora sociala ytor eftersom paret gillar att bjuda hem 

Husets stora fönsterpartier och de tre uteplatserna gör det enkelt att njuta av natur och väder. Inomhus är trappan centralt placerad 
och flankeras på övervåningen av en spaljé där kvällssolen strålar in i huset på ett effektfullt sätt. #högtuppepåberget  #magisk
utsikt  #vackratrappor  #uteplats  #poolliv  #ljusflöde

gäster. Med dessa önskemål som grund ritades huset och processen var igång. När byggentreprenörerna 
rest stomme och tak högg man tag i det fortsatta arbetet i samarbete med familjen. Man skapade effektiva  
arbetsrutiner och svetsades samman till ett glatt gäng som hade riktigt roligt tillsammans. Det kändes 
nästan tomt när hantverkarna lämnade huset.

Visst upplevde familjen byggtiden som intensiv – och gymkorten blev ganska snart överflödiga – 
men efteråt var det en härlig känsla att flytta in i huset som de själva utformat. Ett uppfriskande dopp i 
poolen som finns på husets baksida är heller inte fel. Även härifrån är utsikten något utöver det vanliga, 
oavsett tid på dygnet.
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ÖPPNA SOCIALA YTOR OCH ROGIVANDE AVSKILDHET

På nedervåningen finns hall, kök, matsal och vardagsrum i en sammanhängande enhet – perfekt för till-
fällen då huset fylls av festglada vänner. Här finns också gästrum, badrum, tvättstuga och ett svalt skafferi 
som man kan gå in i. På övervåningen ligger parets master bedroom, walk-in closet och badrum i en 
avdelning för sig. Via en passage, med en intilliggande uteplats, når man tv-rum, badrum, de båda dött-
rarnas respektive sovrum, gästrum och flera walk-in closets.

Husets färger går i olika gråtoner. På nedervåningen är även taket, med en höjd på 2,7 meter, gråmålat 
för att skapa en mer ombonad känsla. Golvet består av vitlaserad enstavig ek och hall och badrum har 
 inslag av terrazzo. Huset andas välplanerad modern design toppad med en utsikt som slår det mesta.

nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliq-
uid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehender.
#mittiskogen  #panoramafönster  #vedeldadkamin

”INTRESSET FÖR DESIGN 
ÄR STORT OCH VI HITTAR 
INSPIRATION ÖVERALLT.”

Kök, matsal och vardagsrum hänger ihop och är endast till viss del avdelade av braskaminen vars lågor man kan njuta av från tre 
håll. Både matsal och vardagsrum har direkt access till uteplatserna genom de öppningsbara fönsterpartierna. #sprakandebrasa  
#kökshäng  #odlaörter  #middagsbjudning  #skafferi  #rapsolja

DET ÄR EN GOD 

VANA ATT SAMLA PÅ 

INTRESSANTA IDÉER OCH 

SPÄNNANDE FUNKTIONER. 

VEM VET, EN DAG KAN DU  

FÅ NYTTA OCH GLÄDJE  

AV DEM.

VÅRA BÄSTA TIPS!

Fundera på vad du vill skapa så är det lättare göra rätt val och du 
får även bättre kontroll. Vi gjorde en moodboard för varje rum.

Var närvarande på husbygget så ofta du kan och var öppen för 
olika lösningar. Då kan du snabbt ta tag i frågor som kommer upp. 

Rensa i kalendern så det finns tid för pauser. Stötta och uppmuntra 
varandra under resans gång så ni fyller på med ny energi. 

Glöm inte de små detaljerna, som till exempel eluttag i badrummet, 
infällda gardinskenor i taket och inbyggda hyllor i duschen.

1
2
3
4

22 23



VALMÖJLIGHETERNA ÄR OÄNDLIGA. SÅ HÄR HAR NÅGRA AV VÅRA KUNDER GJORT.

24 25

Gå in på vår hemsida, alingsashuspaket.se, för mer information samt exempel på planlösningar.

#ME138

#LE924#KE607

#ME706

#SE861 #ME945

#SH601

#KH515

#NH137

#SH820

#KH754 #NT212

#MT705 #NT136

#KT734 #MS658

#SS849 #MS912

#Banff #Snowbird



KOM IN TILL OSS I BERGSTENA OCH KÄNN PÅ DITT FRAMTIDA HUS 

Att bygga hus är spännande, inspirerande – och alldeles underbart. För de flesta är det också livets största 
privata investering. Därför vill vi göra det lättare att ta alla beslut, större som mindre.

I vår utställning i Bergstena kan du i lugn och ro klämma och känna på olika typer av fasader, tak, 
golv, dörrar, fönster, kök, badrum och tillval som gör huset till ditt alldeles egna hem. Dessutom finns ett 
minihus där barnen kan leka och se på film medan du bekantar dig med alla möjligheter. Utställningen 
är unik för branschen och sträcker sig över hela 300 m2. Så boka ett personligt möte där vi går igenom 
alternativen, både interiört och exteriört, samt processen i sin helhet. Flera av oss har också själva byggt 
hus på detta sätt och ger gärna praktiska råd. Välkommen att förverkliga din husdröm! 

Besök vår utställning och gå runt i din egen takt. Det är alltid lättare att skapa sig en uppfattning när man kan se och känna på 
 alternativen. Kanske hittar du en lösning du aldrig tänkt på tidigare. #inspiration  #snickarglädje  #kökslyx  #vackrafasader  #bastu  

Mer detaljerad information hittar du på alingsashuspaket.se  
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ALINGSÅS HUSPAKET, Bergstena sågen 1, 441 92 Alingsås, Växel: 0322-22 95 50, www.alingsashuspaket.se 


