Kreativa och effektiva
bostadslösningar
Efter 30 års erfarenhet av byggutveckling och byggrelaterade tjänster bildades
Husgruppen AB hösten 2010. Vi hade då sett byggbranschen utvecklas inom alla
tänkbara områden, med ett undantag. På det byggtekniska hade det inte hänt mycket,
utan husen byggdes på samma sätt som alltid. Därför såg vi ett behov av att hitta
kostnadseffektiva helhetslösningar för bostadsbyggande.
Vårt koncept bygger på en prefabricerad tillverkning, där vår specialitet också är det
totala helhetsåtagandet. Vi är med våra kunder under hela resan, från den första
konsultationen till uppförandet och färdigställandet av bostäderna.

Vi åtar oss arbeten inom kabel-, energi- och markentreprenader som till
exempel anläggning och installation av jordvärme, läggning av kabel
samt små och stora markentreprenader.

Nygårdsvägen 6, 335 73 Hillerstorp | 0370 – 225 08 | www.hillerstorpsschakt.se
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En effektiv byggteknik
– inte en produkt
Låt oss ta tillfället i akt att en gång för alla slå hål på en myt. Modulsystem, eller
prefabricerad tillverkning, är inget adjektiv som används för att beskriva ett hus
utseende, utan det är en industrialiserad och smart process för att bygga bostäder.
Vi vet att det finns en del fördomar gällande prefabricerad tillverkning. För oss på
Husgruppen är svaret till tvivlarna enkelt – titta på de projekt som vi genomfört och
bilda dig din egen uppfattning.
Vi ser istället stora och många fördelar med vårt sätt att bygga. Genom det industriella
arbetssättet kan vi jobba kostnadseffektivt med korta byggtider, samtidigt som
kvaliteten i alla moment säkras. Vi är inte väderberoende och kan dessutom erbjuda vår
duktiga personal en mycket god och säker arbetsmiljö.

Hissar för bostäder.
Och alla andra slags byggnader.
Vi erbjuder nyinstallation och service av hissar för alla miljöer.

alt.se | 0472-390 700

En produkt
av hög kvalitet
Vi bygger våra bostäder utifrån ett plattformskoncept med trästomme, i ett fåtal olika
storlekar. Materialet som används är certifierat trä från de svenska skogarna.
Vi köper också fönster och annat material från svenska kvalitetsleverantörer, vilket
innebär att vår produkt håller en mycket hög standard.

Stolt samarbetspartner
med Husgruppen Modulsystem
i Jönköping AB

Kranbilsbolaget | BYGG & BETONG AB | BOX 545, 551 17 Jönköping

Lyft & Transport 0708-86 86 73

Från första brädbiten
till färdig lägenhet
På Husgruppen har vi all kompetens som behövs under ett och samma tak, från inköp,
produktionsplanering och produktionsledning till hantverksarbetet. På vår anläggning är
alla medarbetare utbildade husmontörer. Vi har också ett samarbete med Träcentrum i
Nässjö, ett utbildningsföretag som förser oss med den kompetens vi behöver.
Med vår gedigna kunskap i ryggen producerar vi på Husgruppen en färdig lägenhet om
dagen.

VI LEVERERAR TAKSTOLAR
MED HÖGSTA KVALITET!
– en ﬂexibel tillverkare och leverantör av takstolar,
väggblock, husstommar och byggkomponenter i trä.

Läs mer på www.gbkab.se

Vår effektiva produktionsprocess
består av följande steg:
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Väggelement

Bjälklag

Väggelementen byggs fullt färdiga, med
elinstallationer i väggarna.

Golv och tak byggs fullt färdiga, med
vatteninstallation i golvet.

VÅRT KUNNANDE
– DIN TRYGGHET
Jönköpings Rörtjänst AB är ett auktoriserat VVS-företag som utför alla typer av rörarbeten, från mindre serviceuppdrag till
omfattande entreprenader. Vi erbjuder allt från nyinstallationer, badrumsrenoveringar och reparationer till installation av fjärrvärme,
fjärrkyla och värmepumpar. Vi utför även service av värmepumpar. För oss är inget projekt för litet eller för stort!
Ända sedan starten har kvalitet gått som en röd tråd genom alla delar av vår verksamhet. Våra fantastiska montörer har inte bara en
hög kompetens, utan är också kända för sin höga servicenivå och sitt personliga bemötande. Vi har certiﬁkat för kyla.
Anlitar du Jönköpings Rörtjänst kan du alltid känna dig trygg!

Bultvägen 6, 55302 Jönköping | 036-366510 | info@jonkopingsrortjanst.se | www.jonkopingsrortjanst.se
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Bostadslinan

Inredningsprocessen

Väggelement och bjälklag reses och sätts
ihop. Nu installeras också badrummet.

Den kubformerade byggnaden börjar nu
inredas. Köksmontering, fönsterinsättning,
målning, spackling och listning är några
stationer. När alla moment är utförda är
lägenheten färdig!

076-118 75 73

Ett modernt
studentboende
med stilfull design
Husgruppen är just nu inne i slutfasen av att bygga 194
lägenheter på Valplatsen i Jönköping, där beställaren är
Nivika Fastigheter AB.
Lägenheterna byggs industriellt och görs fullt färdiga på vår
produktionsanläggning på Torsvik i Jönköping. Det är mindre
lägenheter och beställaren riktar in sig mot boende för
studenter och unga vuxna. Husgruppen är totalentreprenör
och styr hela resan från produktion till färdigt projekt.

036-39 06 90 | info@hcbetong.se | hcbetong.se

Uthyrning av liftar, byggmaskiner,
bodar och vagnar

www.wernersmaskin.se

Bekvämt
boende i
brittisk golfmiljö
På bekvämt avstånd från Jönköping finner du Sand Golf Club, en unik
golfupplevelse utöver det vanliga. Här samsas det bästa från Irland
och Skottland, med höga sanddyner och djupa bunkrar.
Efter en härlig dag på golfbanan sover du gott på hotellet, dit
Husgruppen levererat 16 fullt färdiga hotellrum. Varje hotellrum, som
lyftes på plats, är 16 kvadratmeter och helt byggt i trä.

Vi erbjuder tjänster inom teknisk isolering,
brand- och ljudtätning, samt brandskydd av
bärande konstruktioner. Vårt mål är att alltid
leverera produkter och tjänster som överensstämmer med kundens behov, förväntningar
och krav. Vi vill vara en självklar partner på
marknaden, där kunden och kvalitén står i fokus.

Vitmossevägen 5, 554 75 Jönköping
036-190 160 | www.fkisolering.se

PROJEKT:
GARAGE RÖDSPÄTTAN,
VÄRNAMO

UPPDRAG: Att leverera färdig stomme
i form av isolerade väggelement samt
takstolar till husbilsgarage för 11 platser.
BESTÄLLARE: Nivika Fastigheter AB
GARAGETS STORLEK: 76 x 13 meter, 988 m2
ANTAL VÄGGBLOCK: 88
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Vi fö rsö ke r a l l t i d up p nå ku n d e n s ön s ke m ål oc h s e t ill at t s am m a e le kt r ike r
s o m sta rta r p ro j e ktet är m e d h e la väg e n t ill avs lu tat p roj e kt.
Stj ä rn h o l m e n fi n n s a l l t i d t i l l g ä ng l i g a om f und er i ng a r sk ul l e up p stå .

www.stjarnholmenel.se

PROJEKT:
ALARP,
LINKÖPING

UPPDRAG: Att bygga och leverera
färdigisolerade väggelement med utvändig
fasad samt takstolar och råspontluckor
till nyproduktion av vårdboende. Huset har
klassning Miljöbyggnad Silver.
BESTÄLLARE: Stångebro Bygg AB
TOTALT ANTAL VÄGGBLOCK: 30

Byggkonsult | Bygguppdrag
Projektering | Fastigheter
Följ oss på Instagram @vastang_fastigheter

Att bygga industriellt
är hållbart!
Husgruppen bygger bostäder i trä och att bygga hus i trä istället för i betong medför
stora vinster för klimatet. Industriellt träbyggande innebär även andra fördelar, som
kortade byggtider och fler jobb i glesbygden. Dessutom blir samhällsaktörer alltmer
överens om träbyggandets miljö- och kostnadsmässigt positiva effekter. Det finns
nu en framväxande internationell marknad för industriell träbyggnation, vilket vi på
Husgruppen gläds över.
Självklart anpassar vi våra konstruktioner efter vad våra beställare har för krav när
det gäller energi, brandsäkerhet och ljudnivåer. Vi hittar en lösning som överträffar
förväntningarna och som samtidigt värnar om miljön.
För oss på Husgruppen känns det helt naturligt att stå bakom FN:s globala mål för
hållbar utveckling.

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Arkitekten berättar
– Fasaden är klädd med släta Cembrit Patina Orginal-skivor
i ett horisontellt mönster och på de indragna husvolymerna
syns stående träpanel. Det förstärker husens form, förklarar
Despina Dereka.
Var det något annat som var viktigt kring materialvalen?
– Det var helt avgörande med underhållsfria material. Både
fibercement och värmebehandlat trä är tåliga material
som ska klara upp till 40 år utan underhåll, berättar John
Kirsh, Kirsh + Dereka Arkitekter.

Fler bilder på flerfamiljshuset på Tryffelvägen i Uppsala finns på
cembrit.se Där finns även Värgårdsskolan med liknande fasadmontage
som Husgruppen Modulsystem valt till projektet Valplatsen.

• 20536 • www.jssverige.se

HUSGRUPPEN AB
Skåpvägen 6, 556 52 Jönköping
info@husgruppen.com
www.husgruppen.com

Kabelblåsning
Kranbilar,
grävmaskiner
& kabelblåsning
Mikrorörsblåsning
www.bltab.se

