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DANMARKS største BYGGE UDSTILLING
9 familievenlige huse i Tjørring ved Herning
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Hvad er tidens trends og tendenser i 2021? 

Kom forbi Byg & Nyts boligudstilling og få svar på, hvordan det moderne og energivenlige 
familiehus anno 2021 ser ud.

Udstillingen finder sted på Kastanjebakken i Tjørring ved Herning, og her står 9 drømme-
huse klar til at byde på mange kvadratmeters inspirerende beboelse. Alle byggefirmaer er 
naturligvis klar til en snak om alle fordelene og mulighederne ved nybyggeri. Desuden er 
Nordea repræsenteret, så interesserede også kan få gode råd om finansiering m.v.

Vi glæder os til at se jer alle, når vi åbner årets udstilling.

På vegne af Byg & Nyt 

Efter en lang periode i coronaens tegn, er vi nu igen på vej tilbage til en 
mere normal hverdag. Mange har sikkert lyst til at få afprøvet deres bolig-
drømme. Og i Herning Kommune har du masser af muligheder for at få dem 
realiseret. 
Vi ønsker, at kommunen skal være et godt sted at bo, leve og arbejde – hver 
eneste dag. Det betyder også, at vi bestræber os på at kunne tilbyde noget 
for enhver smag, når vi taler boligmuligheder.
Herning Kommune oplever som én af relativt få kommuner i det vestlige 
Danmark, at befolkningstallet stiger. Siden kommunesammenlægningen i 
2007 er 83.600 borgere blevet til knap 90.000. 
For mange er Herning Kommune måske lig med værtskaber for store 
sports- og kulturbegivenheder, messer og et blomstrende erhvervsliv. 
Men kommunen er meget mere end det. 
Det seneste års tid under corona-pandemien har mange for eksempel gået 
ture i den varierede natur rundt om i kommunen. Så nu er der endnu flere, 
der ved det: Der er smukt på Herning-egnen! 
Når det gælder skoler og daginstitutioner, er en række nye og attrak-
tive byggerier skudt op de senere år. I 2020 åbnede Lindbjergskolen i 
Hammerum-Gjellerup, og en ny folkeskole i centrum af Herning skal snart 
opføres. I sensommeren i år åbner vi en helt nybygget talentskole for de 
ældste folkeskoleelever med store evner inden for idræt, musik og drama. 
Vi har et rigt handels-, fritids- og foreningsliv, trygge nærmiljøer og stribevis 
af kulturelle tilbud. Og infrastrukturen er i top med motorveje til både Århus, 
Vejle og Holstebro.

Herning Kommune har et slogan: Her er alle muligheder åbne. Det er ikke 
bare en smart talemåde. Det er faktisk noget, vi mener. Og vi arbejder hver 
dag hårdt på at leve op til det.
Herning-egnen har historisk været kendetegnet ved virkelyst, udfoldelses-
trang og initiativ. Her tager borgerne ansvar, ikke bare for eget liv, men også 
for fællesskabet. Vi vil hinanden. Og vi passer på hinanden. Der er mange 
gode grunde til at vælge Herning.
God fornøjelse med udstillingen.

God fornøjelse med udstillingen. 
Af Dorte West, Borgmester i Herning Kommune

Mange gode grunde til at vælge Herning 
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Velkommen til Byg og Nyt

idé-huse

Klimahuse

Værd at vide før du køber grund

Milton Huse

GamborgByg

Nordea: Vælg det rigtige lån

Herning Kommune 

MesterByg

Nordea: Tag banken med på råd, 
inden du bygger

eurodan-huse 

Hybel

K2 Huset

HusCompagniet

Nye trends og personlighed 
i nybyggerhuset i

Samarbejdspartnere
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Cykelskur
6,2 m²

Redskabsrum
9,6 m²

Værksted
7,9 m²

Bryggers
9,0 m²

Kontor
8,9 m²

Bad 1
5,1 m²

Hall
16,4 m²

Værelse 1
11,8 m²

Værelse 2
10,8 m²

Multirum
13,8 m²

Bad 2
8,0 m²

Soveværelse
11,8 m²

Walk-in
5,8 m²

Vikt.
5,2 m²

Køkken/Alrum
36,1 m²

Stue
22,4 m²

Byggefakta
Beboelse 198,1 m2

Integreret carport 51,2 m2

Redskabsrum/cykler 19,1 m2

Overdækket 14,7 m2

Byggegrund 808 m2

ide-huse
Langvadbjergvej 5c, 7400 Herning 

Tlf: 70 27 18 00

Mail: post@ide-huse.dk 

www.ide-huse.dk 

 
Grundlagt: 1975

Antal huse pr. år: 50-60

Kategori: Individuelle huse og typehuse

Geografi: Jylland

Kastanjebakken 32
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ide-huse byder velkommen til vores nye udstillingshus, som 
denne gang er en Atrium Villa med integreret carport.
 
Med sine 198 velindrettede kvadratmeter, er der plads til hele 
familien. Boligen danner ramme, om en stor lukket gårdhave, 
hvor der er masser af muligheder, for at være ugeneret, 
samtidig med, at der er plads til leg og ophold. Boligen har 
store vinduespartier, på begge sider, hvilket gør stuen og 
spisepladsen særdeles lys.
Arkitektonisk er målet, at give boligen en unik atmosfære, som 
skaber de optimale vilkår, for fællesskab og privatliv.
 
Boligen er udført med minimal vedligeholdelse og god akustik. 
Facaderne er opført i en blødstrøgen mursten, ”Palermo”, 
fra Randers Tegl og fremstår, med et flot gyldenbrunt udtryk 
i facaden. Taget er med 5 grader ensidet taghældning, med 
tagpap, og aluzink stern.
 Fra carporten, er der direkte adgang til bryggers, og videre ind 
i huset. Carporten er med isoleret værksted, på ca. 8 m2. og 
renovations skjuler. I forbindelse med carporten, er der bygget 
cykelskur og isoleret redskabsrum. Boligen er indrettet med tre 
gode værelser, som ligger i forbindelse med et badeværelse. 
Fra entreen, bevæger man sig videre, til resten af boligen, 
gennem en stor mellemgang, som kan benyttes til multirum.  
Fra multirummet, er der direkte adgang til køkkenalrummet, 
hvorfra man også har adgang til viktualierummet, der har gode 
opbevaringsmuligheder.  I forlængelse af køkken/alrummet, 
ligger stuen. Alrummet og stuen, er adskilt med en væg, udført i 

facadesten, med hylder i ege træ.  Soveværelset er med walk-in 
og adgang til et stort badeværelse, med dobbelt brus. 
Boligen er udført med mange flotte detaljer, bla.  skrå lofter 
overalt med Troldtekt, som giver en god akustik dæmpning. 
Mange  store vindues partier, som giver et godt lysindfald, samt 
120x120 cm. klinker, mm.

OM IDE-HUSE
ide-huse er et solidt funderet byggefirma, og vi har siden 
1975 opført hundredvis af byggeprojekter inden for typehuse, 
individuelle arkitekttegnede villaer, sommerhuse og 
etagebyggerier. Vi tager hånd om hele processen fra jordopkøb 
over udstykning til færdigt byggeri.
 

BYGGEFIRMAET IDE-HUSE
Byggefirmaet er etableret af Ivan V. Mortensen, som i dag ejer 
firmaet sammen med Michael Jespersen.
ide-huse består af mange engagerede medarbejdere 
– arkitekter, bygningskonstruktører, projektudviklere og 
håndværkere. Derudover benytter vi os af samarbejdspartnere, 
som lever op til vores høje kvalitetskrav og serviceniveau.
 
Valget af byggefirma handler om tillid. Hos ide-huse kan du regne 
med overholdelse af alle aftaler, og at den håndværksmæssige 
finish er i top. Vi sørger for, at det færdige byggeri svarer præcist 
til dine forventninger.

Individuelt indrettet familiebolig 
med dobbelt carport og Atriumgård
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Entre/Gang
13,3 m²

Værelse
12,8 m²

Værelse
12,8 m²

Værelse
11,8 m²

Bad
6,4 m² Bryggers

7,9 m²

Carport
48,0 m²

Depot
14,1 m²

Overdække
4,3 m²

Bad
7,1 m²

Soveværelse
14,7 m²

Køkken/Alrum
42,6 m²

Stue
25,0 m²

Overdækket
19,2 m²

Walk-in
3,9 m²

Ovenlys
vindue

Ovenlys
vindue

Ovenlys
vindue

Byggefakta
Beboelse 194 m2

Carport og depot 70 m2

Overdækket terrasse 19 m2 

Byggegrund 818 m2

KLIMAhuse A/S  
Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast  

Tlf: 42 12 33 22

Mail: info@klimahuse.com 

www.klimahuse.com

Instagram: @klimahuse

 

 
Grundlagt: 1973

Antal huse pr. år: 100

Kategori: Lavenergihuse

Geografi: Danmark

Kastanjebakken 17
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GRØNT ER DET NYE SORT
Det har aldrig været så vigtigt som nu at tænke grønt og 
klimabevidst. Derfor er KLIMAhuse stolte over, længe at 
have været landets førende til at opføre selvforsynende 
lavenergihuse. 

Alle KLIMAhuse er opført som lavenergihuse energiklasse 
A2020, der sammen med kravet om den høje isolering i 
klimaskærmen, gør disse boliger så tæt, at der kræves en 
betydeligt mindre energi til opvarmning af boligerne end en 
traditionel bolig. 

Som standard er et KLIMAhus udstyret med et fuldautomatisk 
ventilationsanlæg med varmegenvinding til opvarmning af 
både varmt brugsvand og luft. Derudover monteres der som 
standard på alle KLIMA-huse et solcelleanlæg, der over et år 
dækker størstedelen af udgiften til boligens drift. Et tip – for 
bedst at udnytte den strøm solcellerne producerer, anbefaler vi, 
at man indstiller opvaskemaskine, tørretumbler, vaskemaskine 
eller andet til at køre midt på dagen, når solen skinner. 

Et KLIMAhus er registreret som et el-opvarmet hus, og der kan 
derfor søges om reduktion af elregnin-gen ved forbrug over 
4000 kW. Alt i alt kan det hurtigt betale sig at bo i et KLIMAhus 
– både for din pengepung og for miljøet.

VINKELHUS MED PLADS TIL FAMILIEN
Huset er opført i lyse blødstrøgne teglsten og med ensidig 
taghældning med tagpap. Carport og depot er beklædt med 
sort Ivarplank. Der er gulvvarme i hele huset, som gør at gulvene 
altid føles lune at gå på. I værelser, køkken/alrum og stue er lagt 
vinylgulv som sildeben, der er meget vedligeholdelsesven-ligt 

og slidstærkt, til den livlige børnefamilie og husdyr.

Boligen er indrettet med tre store værelser med indbyggede 
skabe. De er forbundet af en gang med to ovenlysvinduer, 
derudover badeværelse og bryggers med teknikskab. Der er fra 
gangen mulighed for at lukke af til resten af boligen og dermed 
skabe en uforstyrret børne- eller teenageafdeling. 

Gangen ender ud i et stort køkken/alrum, med god plads til 
samvær og den store familie. Der er lige-ledes monteret 
ovenlysvindue i køkkenet. Både køkken/alrum og stue har 
store vinduespartier, som bidrager til et behageligt naturligt lys 
i boligen. I soveværelset er der god plads, samt eget badeværel-
se og walk-in.

Fra køkken/alrum og stue er udgang til en stor overdækket 
terrasse mod syd, med indbygget spots. Der er belægning 
omkring boligens syd og vest-side. Carporten er dobbelt og kan 
give ly til to biler. På taget af carporten er installeret solceller. 
 

OPSUMMERING
• Kvalitetsløsninger for kr. 300.000, som blandt meget 

andet indeholder: A2020 energimærk-ning, solcelleanlæg, 
fuldautomatisk ventilationsanlæg med varmegenvinding, 
frit valg mellem tagløsninger, HTH-køkken (1.000kr./
m²bolig), væghængte toiletter, Troldtekt lofter, Velfac 200 
lavenergi vinduer og meget mere.

• Individuelle tests som jordbundsundersøgelse, 
udtørringsrapport, tætheds- og funktionsaf-prøvning

• Mulighed for finansiering af byggegrunden under hele 
byggeperioden

• Betal først ved indflytning 

Fremtidens lavenergihuse
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7 gode råd
Værd at vide før du køber grund 

4. FORSTÅELSE FOR       
UDBUDSBETINGELSER
Sælger vil altid forudsætte, at du i samhør med fx. en advokat, på 
forhånd har sat dig grundigt ind i det samlede udbudsmateriale. Det 
er nemlig yderst vigtigt, at du har fuld forståelse for det juridiske 
grundlag for handlen, inden du sætter din endelige underskrift.

5. UNDERSØG MULIGHEDERNE FOR AT  
REALISERE DIT BYGGEPROJEKT

Forud for køb af grunden er det vigtigt, at du som køber sammenholder 
dine personlige ønsker til et fremtidigt byggeprojekt med de allerede 
eksisterende krav og betingelser, der gør sig gældende for den 
specifikke grund. Det kan du bl.a. gøre ved at nærstudere lokalplanen, 
som også er del af udbudsmaterialet, og som dikterer de gældende 
regler for bebyggelsesprocenter, materialevalg til huset, højde på huset, 
placering m.v.

6. ANGIV ET KØBSTILBUD
 
Når du føler dig fortrolig med materialet, og er sikker på, at du kan 
realisere dit drømmeprojekt på den specifikke grund, er det tid til at 
afgive dit købstilbud.

7. SUPPLER DET INDLEDENDE ARBEJDE
 
Når grunden er købt, skal du som køber supplere det indledende 
arbejde, som sælger har foretaget, samt undersøge hvilke gældende 
forhold du som køber, skal tage stilling til. Sælger har som udgangs-
punkt foretaget vejledende undersøgelser og opmålinger af henholdsvis 
jordbundens kvalitet og udstykningens m2 areal, men som køber er 
det dit ansvar at supplere disse oplysninger. Derudover skal du være 
opmærksom på, hvilke tilslutningsafgifter, servitutter og forpligtelser 
du er underlagt i forhold til normalvedtægterne.

1. VÆLG EN FORNUFTIG OG  
PASSENDE GRUND
Som køber er det vigtigt, at du ikke ser på grunden som en 
isoleret enhed, men derimod som en del af en større helhed. 
Giver grunden dig mulighed for at realisere dit drømmehus, og 
rummer nærmiljøet de nødvendige faciliteter, transportmulig-
heder og institutioner? Overvej omgivelserne i forhold til dine 
umiddelbare ønsker og behov.

2. FÅ JURIDISK RÅDGIVNING 
 
Advokaten er en essentiel rådgiver i processen, og kan være behjælpe-
lig med at fortolke og rådgive i forbindelse med alle de juridiske krav og 
specifikationer, når udbudsgrundlaget og købsaftalen for grundkøbet 
skal gennemgås. Denne proces er yderst vigtig, da tilbuddet altid vil 
være bindende, hvorfor du som køber, bør have fuld indsigt i udbudsma-
terialet inden du indvilger i at afgive et tilbud.

3. SKAB ET ØKONOMISK OVERBLIK

Forud for din investering er det vigtigt, at du i samarbejde med banken 
får skabt et samlet økonomisk overblik. Hvor mange penge har du råd 
til at investere i en grund, og hvor meget har du råd til efterfølgende at 
investere i et byggeprojekt?
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Få ekstra glæde  
af huset med  
ovenlysvinduer

Annonce

MERE LYS 
Et ovenlysvindue giver over dobbelt så meget lys i rummet som et facadevindue pga. orienteringen 
mod himlen. Derfor får man markant mere lys i hele rummet, som opleves mere rummeligt. 

Nok så vigtigt er dagslys det bedste lys. Ingen elektriske lyskilder kan matche 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. 

MERE PRIVATLIV
Det er egentlig lidt ironisk: Vi sætter store vin-
duer i vores huse for at kunne se ud – og sætter 
derefter gardiner op, så andre ikke kan se ind. 

Ovenlysvinduer giver både lys og privatliv, og det 
giver ekstra god mening i badeværelset, hvor små 
facadevinduer kan kombineres med ovenlysvin-
duer. Tilmed får man en fantastisk oplevelse af at 
bade under åben himmel, hvis ovenlysvinduet er 
placeret over brusenichen.

ØGET VÆRDI
Når man installerer 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 til- 
svarende hus uden ovenlys. Altså tjener investe-
ringen 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 inde- 
klima og større komfort.

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

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, hvor man 
kan vælge en fjernbetjent løsning.

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

Ovenlysvinduet lukker masser af lys ind  
– og holder nysgerrige blikke ude.



FIND OS ONLINE

Besøg www.bygognyt.dk eller vores Facebook
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Redskabsrum
13,2 m²

Carport
36,7 m²

Gang
7,3 m²

Entré
6,6 m²

Bad
4,1 m²

Bryggers
7,0 m²

Værelse
11,1 m²

Værelse
12,6 m²

Overdækket terrasse
8,1 m²

Stue
21,8 m²

Køkken/Alrum
34,8 m²

Alkove
1,6 m²

Værelse
10,8 m²

Soveværelse
11,7 m²

Bad
7,2 m²

Milton Huse 
Plutovej 1, 8700 Horsens 

Tlf: 7562 4300 

Mail: info@miltonhuse.dk 

www.miltonhuse.dk 

 
Grundlagt: 2013

Antal huse pr. år: ca. 600

Kategori: Individuelle huse, 

dobbelthuse og rækkehuse 

Geografi: Danmark

Byggefakta
Beboelse 170,6 m2

Integreret carport 39,5 m2

Redskabsrum 15,9 m2

Byggegrund 853 m2

Kastanjebakken 31
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HUSET UDEFR
Huset er et skønt og funktionelt vinkelhus på 176 m² i flotte 
mursten fra Strøjer Tegl – B546 Taurus. Huset er med 3 graders 
ensidig taghældning, tagpap tag og arkitekttagrender, samt 
inddækninger i blank zink. Vinduerne er fra Rationel Aura 
Plus, 3-lags træ/alu - sorte udvendigt og hvide indvendigt. 
Huset har desuden en 52 m² stor integreret dobbelt carport 
med 15 m² redskabsrum, hvor gulvet er støbt og isoleret. 
Redskabsrummet ligger på husets høje side, hvilket giver rigtig 
gode muligheder for opbevaring.

Grunden er på 811 m² med en dejlig sydvendt have, hvor solen 
kan
nydes hele dagen. Vinduer i værelser, køkkenalrum og stue er 
med overpartier for ekstra godt lysindfald på den sydvendte 
facade.

HUSET INDEFRA
Fra husets entré, med vinduesbænk, er der direkte adgang 
til bryggers, børneafdelingens 2 værelser og badeværelse. 
Herfra er der videre adgang til det rummelige køkken/alrum, 
der er husets naturlige samlingsplads til hyggestunder og 
lektielæsning. Fra køkken/alrummet er der adgang til husets 
kontor, samt forældreafdeling med skabsvæg/walk-in, sove-
værelse og badeværelse. Derudover er der åben forbindelse til 
stuen. I stuen er der flot lysindfald og højt til loftet.

ET PERFEKT INDEKLIMA
Huset er med varmegenvindingsanlæg, som sikrer et perfekt 
indeklima og lavt energiforbrug. Husets energiklasse er 2018 
og opvarmning er med fjernvarme.

FAKTA
• Hustype: Vinkelhus
• Mursten: Strøjer Tegl - B546 Taurus
• Tag: 3 graders ensidig taghældning og tagpap tag.
• Vinduer: Rationel Aura Plus træ/alu lavenergi 3-lags 

vinduer
• Lofter: Akustikdæmpende troldtekt lofter i hele huset. 

Sikrer god rumfornemmelse. Skrålofter i køkken/alrum.
• Gulve: Flotte akustik gulve – Design Kork Montana 

Oak gulve i stuen, soveværelset, samt i husets kontor, 
walk-in og værelser.Flotte 60X60 klinker på gulvene i 
bryggers, køkken/ alrum, badeværelser herunder vægge 
i bruseniche.

• Vægge: Beklædt med filt
• Inventar: Al er i lækkert design fra HTH.
• Varmekilde: Energiklasse 2018.
• Opvarmning: Fjernvarme.
• Tilvalg: Komplet haveanlæg med rullegræs samt belægning 

og flagstang medfølger.

Velindrettet og rummelig 
familievilla i moderne 60'er / 70'er stil



Nu har du chancen for at vinde en Quooker ”Fusion Square” hane i krom 
med PRO3 beholder til dit køkken! Quooker Fusion er en alt-i-en hane, der 
giver dig koldt, varmt og kogende vand på få sekunder. 
Vil du vinde en Quooker, som gør hverdagen lettere? 
Så gå ind på Byg & Nyt's Facebook-side og deltag via opslaget. 
Konkurrencen kører til og med d. 4. oktober.

VÆRDI: 11.990 KR. 

VIND EN QUOOKER

FACEBOOK KONKURRENCE



H+H

- se mere på HplusH.dk

Fremtidssikrede
vægløsninger

Bæredygtighed
H+H Nordics dokumenterer bæredygtighed
med EPD Miljøvaredeklaration.

Bedre indeklima
Bedre varme- og lydisolering 
øger komforten og indeklimaet.

Større energibesparelser
Bedre isolering af ydervægge giver
større energibesparelser.

Fleksibilitet og kvalitet
En vægløsning, som kan designes på talrige måder, og 
som er bygget til at holde i flere generationer.
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AP
S

Værelse
11,0 m²

Bryggers
10,1 m²

Værelse
11,0 m²

Depot
17,1 m²

Carport
43,9 m²

Overdækning
10,0 m²

Gang
6,8 m²

Wc/Bad
5,5 m²

Wc/Bad
6,1 m²

Vik.
1,1 m²

Værelse
11,0 m²

Entre
6,5 m²

Ovenlys
vindue

Ovenlys
vindue

Ovenlys
vindue

Ovenlys
vindue

Køkken/Alrum
41,3 m²

Stue
23,6 m² Soveværelse

12,8 m²

Overdækning
2,4 m²

Overdækning
12,8 m²

Bænk

Gamborg Byg ApS 
Farvervej 3, 8800 Viborg 

Tlf: 86 62 85 40 

Mail: info@gamborgbyg.dk 

www.gamborgbyg.dk

 

 
Grundlagt: 1989

Antal huse pr. år: 40 

Kategori: Individuelle arkitekttegnede huse

Geografi: Jylland

Byggefakta
Beboelse 177 m2

Carport 44 m2

Depot 21 m2

Overdækning 25 m2

Byggegrund 830 m2

Kastanjebakken 25
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Gamborg Byg byder velkommen til vores nye udstillingshus, 
hvor der er lagt stor vægt på indretning, akustik, lysindfald, 
detaljer samt minimal vedligeholdelse. 

Den særdeles velindrettede 60`er / 70`er inspirerede villa er på 
177 m2 og med overdækkede arealer fordelt på carport, depot, 
indgang og terrasse på i alt 90 m2. 

Indretningsmæssigt er der lagt vægt på at skabe et centralt 
samlingspunkt for hele familien i det store køkken-alrum og 
stuen.

I den særskilte børneafdeling findes der badeværelse og 3 gode 
børneværelser.
Fra stuen træder man ind i voksenafdelingen bestående af 
soveværelse og badeværelse. 

Fra carporten kan man tørskoet bevæge sig ind i det særdeles 
rummelige bryggers og det fuldisolerede depotrum. Fra alrum-
met er der udgang til både øst- og vest vendte terrasser, hvor 
den vestvendte terrasse er overdækket. 

I alle rum er der ekstra højt til loftet. Dette kombineret med flere 
store vinduespartier og i alt 4 stk. Velux ovenlys vinduer giver 
fantastiske rumfornemmelser og gode lysindfald. 
De hvide Troldtekt lofter i hele huset sikrer den bedst tænkelige 
akustik. 

Huset er primært opført i vedligeholdelsesfri materialer. 
Udvendige facader er opmuret i en moderne lys mursten fra 
Randers Tegl med matchende sorte Rationel træ/alu vinduer 
og døre. Dele af facader under overdækninger er udført i 

færdigmalet træbeklædning, der tilfører huset ekstra charme.
Alle udvendige murkroner, stern, sålbænke og inddækninger 
er udført i sort alu. 

Vi ser meget frem til at møde jer i vores nye udstillingshus til en 
videre snak om netop jeres boligdrømme. Hos Gamborg Byg 
gør vi jeres boligdrømme til virkelighed. 

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED 
Vi gør jeres boligdrømme til virkelighed. At bygge eget hus 
er indfrielsen af en drøm. Og for de fleste familier den største 
enkeltinvestering i deres liv. Derfor er det vigtigt at vælge den 
rigtige leverandør. 

100% TROVÆRDIGHED OG HØJ KVALITET 
Gamborg Byg har mere end 30 års erfaring med opførelse af 
èn-familiehuse. 
Alle Gamborg huse tegnes af vores arkitekt i tæt samarbejde 
med kunden og opføres af egne murere og tømrere samt en fast 
skare af underentreprenører. 

Det er netop den høje bygge-kvalitet og vores ordholdenhed, 
vi gennem årene er blevet kendte for. 

Vi bygger vores virksomhed på gensidig tillid og respekt – noget 
I som kunde vil opleve, så snart I træder ind ad vores dør. Når 
I som kunde bygger med Gamborg Byg, kan I sove trygt om 
natten. Vi mener det, når vi siger, at vi er en 100% troværdig 
samarbejdspartner.

Velindrettet og rummelig 
familievilla i moderne 60'er / 70'er stil
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Vælg det rigtige lån

Find den finansiering, der passer bedst til dig og din 
økonomi. Boligrådgiver Thomas Vejrup fra Nordea 
giver her gode råd om valg af lån.

Overvejer du at bygge et nyt hus, kan din timing netop 
nu være rigtig god. Efter en midlertidig kraftig rente-
stigning sidste forår i forbindelse med coronakrisen er 
renteniveauet nu igen meget lavt, og du kan dermed få 
en yderst fornuftig finansiering af dit byggeprojekt. Flere 
økonomer spår dog i øjeblikket om fremtidige rentestig-
ninger, så det kan vise sig at være en fordel snarest at få 
finansieringen på plads.
Der er mange overvejelser, du skal gøre dig, når du skal 
vælge det lån, der passer bedst til din økonomi, rentefor-
ventning og risikovillighed.

Læg en plan for din gæld
Det er samtidig en god ide at have en plan for sin gæld. 
Vil du gerne afvikle hurtigt? Vil du gerne udnytte mulig-
hederne for konvertering af gælden og dermed aktivt 
pleje din gæld?

Finansiering af grund til 0%
Det første behov for finansiering er typisk til købet af 
byggegrunden. I øjeblikket tilbyder Nordea lån til dit 
grundkøb i op til 2 år til en rente på 0% og uden opret-
telsesgebyr. Du kan læse mere om Grundkøbslånet på 
www.nordea.dk/bolig

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 byg-
geperioden. 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 
(såkaldt forhåndslån) eller en byggekredit i banken. En 
fordel ved realkreditlånet er, at udgiften til lånet er kendt 
på forhånd for en given periode, allerede når du går i 
gang med byggeriet. En ulempe er, at du skal betale 
rente af det fulde beløb, selvom du ikke skal bruge alle 
pengene fra starten af. Realkreditlånet optages på bag-
grund 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, hvilken 
type realkreditlån du ønsker, samt hvor mange penge du 
selv kommer med.

Overvejelser ved valg af realkreditlån
Du kan som regel optage realkreditlån på op til 80 pct. 
af værdien af din bolig. Overordnet set skal du vælge 
mellem lån med fast rente og lån med variabel rente. 
Først når du har valgt lånetype, skal du tage stilling til, 
om du eventuelt vil udnytte muligheden for en afdragsfri 
periode til fx hurtigere afvikling af anden gæld. 
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. Før du træffer dit valg, bør du blandet 
andet overveje følgende:
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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, og renten efterføl-
gende stiger, kan du udover en højere låneydelse 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.

Hvordan tror du, at renten vil 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. Selv om det 
fastforrentede lån har en højere rente og derfor er dyrere 
her og nu, vil selv en beskeden rentestigning give 
mulighed for at tjene langt mere på udviklingen i 
gældens værdi.

På figuren kan du se renten (21. februar 2020) på et 
30-årigt fastforrentet realkreditlån sammenlignet med 
den historiske rente på rentetilpasningslån med årlig 
refinansiering. I øjeblikket kan du få en fast rente i 30 år 
(1% til kurs 99,95), der er ca. 1% lavere end den gen-
nemsnitlige rente for rentetilpasningslån set over de 
seneste 20 år. Hertil kommer forskellen i bidragssatser, 
som relativt set gør det fastforrentede lån endnu billigere.

Vores anbefaling
Nordea anbefaler generelt, at du vælger:

Fast rente (obligationslån), hvis: 
• Du tror, at renten stiger eller
• Du ønsker sikkerhed for låneydelsen eller
• Du ikke har økonomi til en uventet ydelsesstigning 

eller
• Du lægger vægt på muligheden for reduktion af 

gælden ved rentestigning

Variabel rente (Kort Rente, Rentetilpasningslån F3/F5), 
hvis:
• Du tror på stabil eller faldende rente og
• Du kan leve med risikoen og
• Du har råd til en uventet ydelsesstigning.

I øjeblikket bør du især overveje et lån med fast rente i 
op til 30 år. Derved skal du betale en historisk lav, fast 
rente – og får mulighed for at tjene på din restgæld i 
fremtiden.
Ønsker du i stedet at udnytte den lavere rente på et 
variabelt forrentet lån, bør du måske udnytte det lave 
renteniveau til at sikre din rente i lidt længere tid ved at 
vælge 5 år mellem refinansieringerne. 

Lån i banken
Et alternativ til realkreditlånet Kort Rente er Nordea 
BoligPuls, som er et banklån, hvor renten tilpasses 
hver 3. måned. Lånet giver stor grad af fleksibilitet, da 
afdragsfrihed løbende kan til- og fravælges, og lånet kan 
når som helst indfries helt eller delvis til kurs 100.

Skal du låne mere end 80 pct. af boligens værdi, eller 
ønsker du en stor grad af fleksibilitet, kan realkreditlånet 
kombineres med en Nordea Prioritet i banken. Nordea 
Prioritet består af et lån og en indlånskonto, hvor det 
specielle er, at du får det samme i rente på dit indlån, 
som du betaler på dit udlån. Du kan dermed bruge kon-
toen til at spare op og samtidigt reducere dine renteud-
gifter.

Du kan læse mere om Nordea BoligPuls og Nordea 
Prioritet på www.nordea.dk/bolig.

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 lån.

Kontakt Nordea på 70 33 33 33 
eller prøv guiden til valg af realkreditlån  
på www.nordea.dk/bolig
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HERNING 
KOMMUNE

HERNING
ER
DIN
BOLIGDRØM

Læs mere på herning.dk/boliggrunde eller ring til 
Annette tlf. 9628 2323 eller Anne Mette tlf. 9628 8517.

BYLIV
Herning Kommune tilbyder 

pulserende byliv, med 
koncerter, kunst, shopping 

og meget mere.

BOLIGMASSE
43.880 boliger pr. 1. januar 2021.

ARBEJDSPLADSER
Mere end 500.000 

arbejdspladser indenfor 
1 times kørsel.

NYE BOLIGER
441 nye boliger bygget i 2019.

FIND DIN GRUND 
I HERNING KOMMUNE
Går du med en drøm om at bygge dit 
eget hus, er der masser af muligheder i 
Herning Kommune - f.eks. i Lind. På vores 
hjemmeside kan du finde en oversigt over 
alle udstykninger i Herning Kommune.

AULUM

SUNDS

HERNING

VILDBJERG

KIBÆK

LIND

SDR. FELDING

Her er også 
noget for dig 
og din familie
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Læs mere på herning.dk/boliggrunde eller ring til 
Annette tlf. 9628 2323 eller Anne Mette tlf. 9628 8517.

BYLIV
Herning Kommune tilbyder 

pulserende byliv, med 
koncerter, kunst, shopping 

og meget mere.

BOLIGMASSE
43.880 boliger pr. 1. januar 2021.

ARBEJDSPLADSER
Mere end 500.000 

arbejdspladser indenfor 
1 times kørsel.

NYE BOLIGER
441 nye boliger bygget i 2019.

FIND DIN GRUND 
I HERNING KOMMUNE
Går du med en drøm om at bygge dit 
eget hus, er der masser af muligheder i 
Herning Kommune - f.eks. i Lind. På vores 
hjemmeside kan du finde en oversigt over 
alle udstykninger i Herning Kommune.

AULUM

SUNDS

HERNING

VILDBJERG

KIBÆK

LIND

SDR. FELDING

Her er også 
noget for dig 
og din familie
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DESIGN
NYHED

¬ VH-7 NORDIC CREATION NATUR EG/BASE SORT
Oplev Nordic Creation i din lokale HTH-butik, hvor du altid  
kan vende din køkkendrøm med vores køkkeneksperter.  
Du kan også se mere på hth.dk

Der løber en linje gennem ethvert liv. Formet af tilfældige beslutninger og velover-
vejede handlinger. Af familiebånd og venskaber. Som årerne i egetræet, der vidner 
om livets gang, rummer HTH’s nyhed Nordic Creation en historie i sig selv. Et køkken, 
hvor du skaber din egen fortælling. Massive egetræsskuffer og fingertappede  
detaljer. En naturlig åben udstråling. Elegante linjer. Gennemført kvalitet.  
Nordic Creation er køkkenet, hvor generationer mødes. Hvor egne traditioner  
opstår, og hverdagen leves med plads til alle dem og alt det, der er vigtigt.

FORMET GENNEM 
GENERATIONER

HTH_NordicCreation_Byg&Nyt_210x297_mm.indd   1HTH_NordicCreation_Byg&Nyt_210x297_mm.indd   1 15-03-2021   09:20:0815-03-2021   09:20:08
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Stue
22,8 m²

Garderobe
4,3 m² Bad

6,0 m²

Soveværelse
12,6 m²

Køkken/alrum
40,5 m²

Vikt.
2,6 m²

Værelse
10,2 m²

Entre
9,8 m² Værelse

12,0 m²

Værelse
12,2 m²

Skur
13,6 m²

Garage
34,5 m²

Vaskerum
12,2 m²

Bad
4,1 m²

Overdæk.
23,2 m²

Overdæk.
8,3 m²

MesterByg A/S  
Stigbjergvej 15, 7330 Brande 

Tlf: 75 34 55 99

Mail: jesper@mesterbyg.com 

www.mesterbyg.com

 

 
Grundlagt: 1988

Antal huse pr. år: 10-15

Kategori: Individuelle huse og typehuse

Geografi: Ca. 1 times kørsel fra Brande

Byggefakta
Beboelse 171 m2

Garage 56 m2

Byggegrund 874 m2

Kastanjebakken 23
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Velkommen til Mester Bygs udstillingshus på Kastanjebakken 
23 i Tjørring. Igen i år har Mester Byg opført et individuelt par-
celhusbyggeri med personlighed og stil. Og endnu engang er 
design, indretning og løsninger udført således, at det tilgodeser 
den brede målgruppe.

Husets flotte arkitektur og lækre indretning viser, hvordan du 
kan få en kompromisløs stil med nytænkte og bemærkelses-
værdige løsninger. Ved brug af den nyeste teknologi, inden for 
bl.a isolering, tæthed og ventilation, er husets konstruktioner 
udført som et energivenligt hus og opfylder således de skrappe 
krav til energiforbrug.

Villaen er udført i gultonet blødstrøgen facadesten RT 486 
Alba, som er en ny smuk facadesten fra Randers Tegl. Facaden 
er brudt af matsort sternbeklædning og tagrender. De sortram-
mede vinduer tager sig rigtig flot ud med den stilrene beklæd-
ning på udhæng og facader. I de store opholdsrum er der skabt 
et varmt og stilrent miljø med et smukt sammenspil imellem 
facadesten, det stilrene loft fra Danoline og laminatgulv med 
kraftig lyddæmpende underlag, som alt sammen medvirker til 
et behageligt og skønt indeklima med virkelig god akustik.

Gæster bydes velkommen i huset fra en centralt beliggende 
entré, med direkte adgang til køkken/alrum. Et stort, lyst og 
lækkert alrum, med god plads til mange gæster. Udgang til 
stor overdækket terrasse mod syd. I køkkenet fra Svane har vi 
en stor lækker køkken-ø med vinkøler, vask med Quooker og 
opvaskemaskine. Nem adgang til viktualierum bag skabslåge, 
giver masser af ekstra opbevaring. En smuk alkove adskiller 
køkken/alrum og stue og indbyder til afslapning og hygge.

Forældreafdeling med walk-in og adgang til eget bad, som er 
udført med stilrene store marmorklinker og sorte armatur ved 
vask og bruser.

Store, lyse værelser med skrå lofter er lagt mod nord for at give 
en behagelig indeklima hele året rundt. Overfor er gæstebad 
placeret, som også er udført i store marmorklinker med smukke 
messing armaturer ved vask og bruser.

Den store garage med gulvvarme og epoxy-gulv byder dig vel-
kommen hjem. Med malede vægge udført med samme pudsede 
struktur og lofter fra Danoline som i resten af huset, er der kælet 
for detaljerne. Her er der mulighed for at udnytte de mange 
ekstra m2 til fester og hobby aktiviteter udover, at bilerne kan 
holde sig tørre og varme. I forbindelse med garagen er et stort 
redskabsrum, udført i samme stil som garage. Her er teknikken 
placeret, så det ikke optager ekstra plads i bryggerset. Direkte 
fra garagen kommer du ind i bryggerset, ligeledes udført med 
store smukke marmorklinker, lækkert inventar fra Svane i sam-
me grå farve som køkkenet og sort armatur.

HÅNDVÆRKET I HØJSÆDE 
Mester Byg beskæftiger et fast team af faglærte håndværkere 
med stor erfaring i villabyggeri. Vi benytter faste underleve-
randører, som vi er vant til at arbejde sammen med og som 
repræsenterer Mester Bygs kvalitetsniveau. Mester Byg er 
med sine mere end 25 års erfaring i byggebranchen kendt for 
kvalitet, fleksibilitet og det gode samarbejde.

VI GØR DET LET FOR DIG 
Når du køber hus hos Mester Byg, får du et hus, der lever op til 
dine ønsker om en bedre bolig for dig og din familie. I tæt dialog 
og samarbejde med dig, lægger vi rammerne for dit byggeri og 
du vil erfare, at Mester Byg repræsenterer byggerier med høj 
kvalitet og til konkurrencedygtige priser.
”Vi bygger ikke kun typehuse – men huse til alle typer” med 
venlig hilsen direktør Jesper Thingholm.

Individuel parcelhus med personlighed og stil
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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 de løsninger, der passer bedst til dine 
behov og drømme – og din økonomi.

Samtidig har nybyggede huse lavere energiforbrug og 
lavere vedligeholdelsesudgifter de første mange år. 
Besparelser som kan betyde, at du kan låne til mere 
eller have et større økonomisk råderum i forhold til, hvis 
du havde købt et ældre hus med højt energiforbrug og 
løbende vedligeholdelse. 

Hvis en sammenligning mellem et konkret ældre hus og 
et nybyggeri viser en forskel på fx 2.000 kr. om måneden 
i udgifter til forbrug, vedligeholdelse samt ejendomsskat-
ter mv., vil du for dette beløb i øjeblikket kunne forrente 
og tilbagebetale et 30-årigt 1% obligationslån på ca. 
600.000 kr. Med andre ord vil du have råd til at betale op 
mod 600.000 kr. mere for det nybyggede hus.

Hvad har du råd til?
Det første skridt er at få afklaret, hvor meget du har råd 
til at bygge for.  Drømmehuset kan nemt ende som det 
modsatte, hvis økonomien er så stram, at der ikke er 
råd til fx en biograftur eller reparation af bilen.

Der findes ikke en tommelfingerregel for, hvor stort 
rådighedsbeløbet skal være, når alle dine faste udgif-
ter er betalt. Det afhænger helt af dine forventninger 
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?  

Et møde med 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?

Når boligdrømmen skal opfyldes, er det vigtigt at have de rigtige 
rådgivere. Boligrådgiver Thomas Vejrup fortæller her om, hvordan 
Nordea kan give dig overblik.

Tag banken med på råd 
inden du bygger
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.
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Thomas Vejrup - Boligrådgiver

Balance i din økonomi? 
I Nordea rådgiver vi ud fra et helhedssyn på din økonomi 
for at sikre en optimal balance imellem de forskellige 
dele af økonomien. Typisk er boligen grundstammen i 
økonomien og den post, der fylder mest i budgettet, men 
der kan også være store fordele ved at se på boligøko-
nomi i forhold til fx opsparing, forsikringer, investeringer, 
pensionsordninger og forbrug.

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 udarbejder en finansieringsplan, så du har et samlet 
overblik over, hvor meget projektet i alt forventes at 
koste, og hvordan du får det betalt. På udgiftssiden kan 
der fx være grundkøb, tilslutningsafgifter, attester, forsik-
ringer, entreprisekontrakt, haveanlæg, flytteudgifter og 
finansieringsomkostninger. På indtægtssiden fremgår, 
hvorledes din finansiering sammensættes.

....og et budget
Ud fra finansieringsplanen laver vi sammen et budget, 
så du har overblik over de månedlige udgifter og dit 
fremtidige rådighedsbeløb. Der tages her ikke blot højde 
for alle de ændringer, som den nye bolig fører med sig, 
men også dine andre ønsker og planer for fremtiden som 
fx ferier, bilskift og børn.

Søg også råd andre steder

Vi anbefaler dig altid at søge rådgivning hos en ad-
vokat 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 testamente, samejekontrakt og frem-
tidsfuldmagt. 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, så drømmen bliver til virkelighed.

Kontakt Nordea på 70 33 33 33
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VELUX
ovenlys

VELUX
ovenlys

Opholdsstue
25,8 m²

Overdækket
terrasse
6,2 m²

Soveværelse
10,0 m²

Walk-in/gang
7,1 m²

Bad
6,6 m²

Redskabsrum
11,0 m²Bryggers

6,3 m²

Gang
3,6 m²

Entré
4,6 m²

Depot
2,7 m²

Køkken/alrum
32,6 m²

Kontor
10,8 m²

Mellemgang
4,8 m²

Bad
5,2 m²

Værelse
11,2 m²

Værelse
11,2 m²

Carport
35,2 m²

eurodan-huse 
Engdahlsvej 2C, 7400 Herning 

Tlf: 70 23 73 88 

Mail: salg@eurodan-huse.dk  

 

 
Grundlagt: 1978

Antal huse pr. år: Mere end 550

Kategori: Enfamiliehuse

Geografi: Danmark

Byggefakta
Beboelse 175 m2

Overdækket terrasse 6,2 m2

Integreret carport 50 m2

Byggegrund 835 m2

Kastanjebakken 21
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Velkommen til hele 175 velindrettede kvadratmeter med 
integreret carport og overdækket terrasse. Udvendigt fremstår 
vinkelhuset flot med facade i grålige, blødstrøgne mursten med 
sort/brune nuancer, sadeltag belagt med sorte betontagsten, 
udhæng, sorte vinduer og sort fibercement på to af de murede 
gavle fulender det klassiske udtryk

Husets naturlige samlingspunkt er det gennemgående køkken/
alrum, som er placeret midt i huset. Her mødes familien til 
hverdagens hyggelige samvær og måltider. Rummets godt 32 
m² har skråloft med lydregulerende felter, ovenlysvinduer og 
store vinduespartier, der sikrer dejligt lysindfald og en behagelig 
rumfornemmelse. Fra køkken/alrummet er der direkte udgang til 
terrassen, så det er nemt at rykke sommerens måltider udendørs. 
Køkkenet er indrettet med enkelt, gråt inventar med grå 
bordplader, som blødes op af greb, armatur og køkkenvask i 
messing. 

Gulvene i køkken/alrum, bryggers, entré, gang, depot og i begge 
badeværelser er belagt med lysegrå, elegante 60 x 60 cm klinker. 
I resten af huset findes lyse akustikgulve. Begge badeværelser 
har stilrent hvidt inventar med hvide formstøbte bordplader, 
brede spejle, indbyggede shampoo-hylder og væghængte 
toiletter med skjult cisterne og soft close.
Køkken/alrummet forbindes med opholdsstuen af en dobbelt 
fransk dør. I opholdsstuen er der ligeledes skråloft og store 
vinduespartier samt udgang til den overdækkede terrasse.  

Med indgang fra opholdsstuen findes forældreafdelingen, der 
rummer soveværelse, lækkert badeværelse og stort walk-in closet.
Boligen rummer desuden en separat børneafdeling med to 
gode børneværelser, et kontor/gæsteværelse og eget tilhørende 
badeværelse.

Fra carporten kan du gå direkte ind i huset, hvor der til den ene 
side er praktisk bryggers og til den anden side entréen.
Karakteristisk for boligen er et eksklusivt materialevalg, en 
familievenlig planløsning og et højt udstyrsniveau. Huset er 
isoleret iht BR2018.

Vi har fortiden til at bygge din fremtid
Over 40 års erfaring og 12.000 byggede huse er din garanti for 
et professionelt og trygt 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. 

Se mere på eurodan-huse.dk

Spændende vinkelhus til den aktive familie
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FIND OS ONLINE 
PÅ FACEBOK OG 

INSTAGRAM

@_bygognyt
FØLG OS PÅ FACEBOOK 
OG INSTAGRAM @bygognyt
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Værelse 2
12,0 m²

Værelse 1
11,15 m²

Værelse 3
12,0 m²

Multirum
16,9 m²

Bad 1
4,6 m²

Bryggers
9,5 m²

Depot
2,15 m²

Entré
4,55 m²

Køkken/Alrum
36,55 m²

Opholdsstue
21,45 m²

Soveværelse
10,0 m²

Walk-in
4,55 m²

Bad 2
8,2 m²

Overdækket terrasse
11,9 m²

Carport

Redskabsrum
13,9 m²

Hybel  
Ove Jensens Allé 35, 8700 Horsens  

Tlf: 75 60 10 70

Mail: info@hybelhuse.dk 

CVR: 37387207 

www.hybelhuse.dk

 

 
Grundlagt: 2016

Antal huse pr. år: 500

Kategori: Familievenlige huse

Geografi: Hele landet

Byggefakta
Beboelse 184 m2

Carport 47 m²

Overdækket terrasse 11,9 m² 

Byggegrund 828 m2

Kastanjebakken 19
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Den dobbelte carport danner en overdækket indgang til en-
tréen, som er lys, har indbygget siddeplads og ligger i halvåben 
forbindelse til køkken/alrummet, hvilket giver en følelse af rigtig 
god plads. Fra entréen er der ligeledes adgang til det store 
bryggers, hvor der er masser skabsvæg, god bordplads og en 
vaskestation med ophæng til skjorter og lignende.
Køkken/alrummet er placeret i husets hjerte mellem de to af-
delinger, som henholdsvis huser børneafdelingen samt stuen 
og voksenafdelingen.
Der er lagt op til gode dage og aftener i køkken/alrummet, hvor 
et vinkøleskab og indbygget niche med køleskab, fryser og to 
ovne gør rummet klar til gæster og familiemiddage. Rummet er 
bredt med plads til et stort spisebord og hvert fald 10 personer 
til bords. Den store køkkenø samt det skjulte depotrum hjælper 
dig til at have alle de vigtigste ting lige ved hånden, men alli-
gevel godt gemt væk.
Der er store gulv-til-loft vinduer i hele alrummets og stuens 
bredde samt udgang til både den åbne og overdækkede 
terrasse. Stuen er indrettet til hygge med en flydersofa, så 
hele familien kan slappe af sammen. Fra stuen går man ind i 
forældreafdelingen, som har eget soveværelse, walk-in og bad 
med en stor og lækker bruser.
En dobbelt fransk dør fører ind til multirummet fra køkken/
alrummet. På den måde kan man lukke af for lyden, når ungerne 
leger eller laver lektier, men lade lyset strømme igennem og 
nyde synet af dem.
Multirummet er en del af børneafdelingen som ligeledes har sit 
eget badeværelse samt tre store værelser.

Begge husets badeværelser har indbyggede shampoohylder. 
Hele huset har forhøjet loftshøjde og gipslofter men i køkken/
alrum, stue, værelser og multirum er der installeret akustikfelter 
for den absolut bedste lyd.
Der er gulvvarme i hele huset med trådløs styring gennem 
Danfoss link, så du kan kontrollere klimaet i boligen fra din 
smartphone.
Udvendigt er huset bygget med saddeltag uden udhæng så 
der er minimum vedligeholdelse, samt overmuring over vinduer 
og døre for et lettere udtryk. I forbindelse med carporten er 
lavet et 14 m2 stort redskabsskur som ligeledes kan bruges til 
værksted.

OM HYBEL
Hos Hybel bygger vi ikke bare jeres nye hus. Sammen skaber 
vi jeres nye hjem, som forvandler boligdrøm til virkelighed. Vi 
har  gjort flere familiers boligdrømme til virkelighed og i 2020 
venter endnu flere.
Måske er det første gang, I skal bygge et nyt hjem, men det er 
det ikke for os. I Hybel har vi samlet mange års erfaring med 
opførelse af huse under ét tag. Holdet bag Hybel har gjort 
mere end tusinde boligdrømme til virkelighed i de seneste 20 
år. Derfor har vi altid et godt bud på, hvordan jeres boligdrøm 
kan realiseres.

Byg med Hybel og få hjem til mere
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Entré
5,9 m²

Værelse 3
9,6 m²

Værelse 1
13,4 m²

Værelse 2
13,0 m²

Bad 1
4,8 m² Gang

5,7 m²

Garage 
51,5 m²

Bryggers
9,4 m²

Overdækket
15,8 m²

Køkken/alrum
37,7 m²

Soveværelse
10,3 m²

Walk-in
5,9 m²

Bad 2
6,8 m²Vikt.

3,6 m²

Stue
23,4 m²

K2Huset  
Navervej 10, 7430 Ikast    

Tlf: 97 19 27 17

Mobil: 23 65 03 01 

Mail: info@k2huset.dk   

www.k2huset.dk

 

 
Grundlagt: 1996

Antal huse pr. år: 35-40

Kategori: Individuelle og typehuse

Geografi: 100 km. fra Ikast

Byggefakta
Beboelse 176,4 m2

Dobbelt garage 51,5 m2

Køkken / Alrum 37,7 m2

Byggegrund 849,3 m2

Kastanjebakken 27
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ARKITEC LIVING 
Velkommen til K2 Husets udstillingshus, som i 2021 er et K2 
Arkitec fra vores Living serie. Arkitec er opført med nordlys, 
hvilket giver ekstra højde i køkkenalrummet og et helt fantastisk 
lysindfald, hvilket ligeledes bidrager til en rigtig god rumfølelse. 
Du får straks en følelse af en bolig med meget lys, allerede når 
du træder ind i entreen med det store panoramaovenlys vindue. 
Huset der er på 176 m², er disponeret med 3 værelser, 2 bade-
værelser, stort soveværelse med tilhørende walk-in, samt et lyst 
og lækkert køkkenalrum med gennemgående lys.

En lækker detalje er viktualie/vinrummet som bidrager med 
en rigtig hyggelig stemning bag en new yorker glasdør, hvor-
igennem man kan se de smukke ege lister der pryder rummet 
sammen med de sorte inventarreoler fra Svane.

Derudover vil vi fremhæve husets overdækkede terrasse hvorpå 
der er glasafdækning på siderne, Fra alrummet kan du træde 
direkte ud på kompositterrassen og nyde forår og efterårsmå-
nederne fuldt ud. 

Overalt er der anvendt kvalitetsmaterialer og huset fremstår 
med bl.a. lækkert inventar fra Svane i sort eg med rælingsgreb 

 
og new yorker stålreoler på væggen i køkkenet, sorte reoler i 
walk-in, Siemens hvidevarer, 60 x 60 cm. klinker, laminatgulve 
med ege planke look og lydunderlag, lyddæmpende rockfon loft 
opsat i hele huset, så akustikken er i top. væghængte toiletter 
med indbygningscisterne mm. 

Facaden er med Strøger Sputnik B517, opmuret i hvid/hvid 
Dangrit fuge, et smukt match tilpasset de sorte træ/aluvinduer. 
Den sorte rulleport er en skøn luksus ved huset, den giver 
nemlig muligheden for at lukke ned i den opmurede dobbelte 
garage og hvorfra man går ind i huset.
Det er virkelig et hus der skal opleves.

K2 Living består af tre forskellige typer, Classic, Arkitec og 
Funkis, boligerne fås i flere forskellige størrelser, hvor begræns-
ningerne er få. Du kan frit indrette yderfløjene efter dine ønsker 
og behov. Så tegner og indretter vi huset, i samarbejde med 
dig, med udgangspunkt i vores standarddetaljer, hvad angår 
bredde, højde, vinduer, døre og taghældning.

K2 Huset præsenterer Kastanjebakken 27
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BOLIGDRØMME 
I ÆGTE TEGL

Boligdrømme kommer i mange nuancer. 
Heldigvis. Og når du vælger mur-, tag- 
og belægningssten i ægte tegl, får du en 
fremtidssikret og stilbevidst løsning, 
der passer til dine drømme.

Bliv inspireret og få gratis 
rådgivning på randerstegl.dk

info@randerstegl.dk |  www.randerstegl.dk 

RT 472

RT 486

RT 486
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BOLIGDRØMME 
I ÆGTE TEGL

Boligdrømme kommer i mange nuancer. 
Heldigvis. Og når du vælger mur-, tag- 
og belægningssten i ægte tegl, får du en 
fremtidssikret og stilbevidst løsning, 
der passer til dine drømme.

Bliv inspireret og få gratis 
rådgivning på randerstegl.dk

info@randerstegl.dk |  www.randerstegl.dk 

RT 472

RT 486

RT 486

 

Læs mere om, hvad ventilationsanlæg og 
varmepumper kan gøre for dig og find din 
lokale forhandler på www.nilan.dk

COMPACT P FEATURES

> Ventilation med passiv og aktiv varmegenvinding
> Opvarmning
> Produktion af varmt brugsvand
> Komfort køl
> Komfort varme
>   Option: Nilan APP 
    - styr på ventilationen fra mobilen

Et godt og sundt indeklima
En ventilationsløsning sikrer dig et godt indeklima med frisk 
luft døgnet rundt. Drømmer du om et friskere, sundere og 
langt mere komfortabelt indeklima, er et ventilationsanlæg 
fra Nilan det oplagte valg. De energivenlige ventilations-
anlæg fjerner støvpartikler, husstøvmider og lugte. Alle Nilans 
ventilationsanlæg fås med et nyt brugervenligt touch panel 
samt mulighed for at styre dit ventilationsanlæg via en APP.

Nyd kulden om sommeren og varmen om vinteren
Med Combi Polar får du både ventilation samt komfort varme 
og køl. Det betyder, at du om sommeren kan få kølet din bolig 
og opvarmet den om vinteren. 

Et aggregat – flere løsninger
Compact P er modulbaseret og tilbyder dermed ikke bare en 
men flere løsninger, som kan skræddersys dit behov. Compact 
P tilbyder op til fem funktioner i én løsning. En totalløsning, 
som giver en sundere økonomi.

Styring af din ventilation fra mobiltelefonen 
Nu kan du styre din ventilation direkte fra mobiltelefonen 
via Nilan APP’ens smarte funktioner. APP’en er intuitiv, nem 
og sikker at bruge, og giver mulighed for f.eks. indstilling 
af rumtemperatur. APP’en kan tilsluttets flere anlæg, så 
der er fuld kontrol over ventilationen både i hjemmet og i 
sommerhuset.

VENTILATIONSLØSNINGER BY NILAN

BESPARELSER DU 
IKKE KAN SIGE NEJ TIL

A+++

Compact P GEO 
inkl. styring

Combi 302 Polar
inkl. styring

Annonce Byg og Nyt_2021_210x297mm.indd   1Annonce Byg og Nyt_2021_210x297mm.indd   1 16-03-2021   11:01:4616-03-2021   11:01:46
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Bad 2
6,20 m²

Soveværelse
13,60 m²

Stue
22,75 m²

Kontor
8,25 m²

Værelse 2
11,05 m²

Værelse 1
11,05 m²

Entré/Gang
8,75 m²

Køkken/Alrum
41,90 m²

V
inrum

1,70 m
²

Depot 
2,20 m²

Bad 1
5,80 m²

Bryggers
7,75 m²

Carport

Redskabsrum

HusCompagniet  
Poulsgade 20, 7400 Herning  

Tlf: 97 22 35 23

Mail: info@huscompagniet.dk  

www.huscompagniet.dk

Grundlagt: 1972

Antal huse pr. år: 1500-1800

Kategori: Individuelle huse

Geografi: Hele Danmark, 

og Sverige

Byggefakta
Beboelse 167 m2

Køkken/Alrum 41,9 m2

Kontor 8,25 m2

Kastanjebakken 29
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HusCompagniet byder velkommen til vores nye udstillingshus.
Vi bygger lige nu ca. hvert fjerde nye parcelhus i Danmark. 
Hvert eneste hus er individuelt indrettet og tegnet nøjagtigt 
som kunderne ønsker det – uden merpris.
Vi tegner alle huse fra bunden, så de lever op til de ønsker og 
krav, der i dag stilles til et moderne velindrettet parcelhus – 
skræddersyet til købers behov. Vi laver samtidig udstillingshuse 
rundt om i landet, så I har rig mulighed for at gå på opdagelse 
og få inspiration til, hvordan jeres hus skal se ud.

OM UDSTILLINGSHUSET 
På byggeudstillingen kan I finde et klassiske parcelhus, nærmere 
bestemt et vinkelhus på 167 m2 med:
• Integreret carport
• Isoleret redskabsrum
• Moderne parcel uden udhæng
• Grå mursten fra Strøjer Tegl
• B547 Libra og sorte lavenergivinduer fra Rationel i træ/alu.
• Skønt vinrum samt alkove
• Fjernvarme som opvarmning, og der er gulvvarme overalt i 
huset med individuel styring i hvert rum

Fra den dobbelte carport har man direkte adgang til husets 
entre, hvor man har rummeligt bryggers til højre for sig. I 
forlængelse af entreen følger fordeler-gangen med skråloft, hvor 
der er adgang til 2 af husets 3 børneværelser, som indeholder 
integrerede skabe. Der er dejligt badeværelse i denne afdeling. 

Huset rummer desuden et stort, rummeligt og lyst køkken/
alrum, hvor der kommer lys fra flere sider – bl.a. fra de ekstra 
store ovenlysvinduer, som betjenes via fjernbetjening. I køkken/
alrummet er der et skønt vinrum, som tilgås via sorte New 
Yorker glasdøre. Her kan opbevare sin private vinsamling. 
I Køkken/alrummet er der også en alkove, hvor man evt. kan 
nyde en god lydbog imens man betragter udsigten til haven 
eller børnenes leg. 

Stuen er dejlig lys og rummelig, hvor der er store glaspartier, 
så man trækker naturen med ind. Fra stuen er der adgang til 

forældre soveværelse med eget privat luksus badeværelse, hvor 
der bl.a. er dobbeltbruser med ekstra stor niche. 

Udstillingshuset er særdeles godt indrettet med mange lækre 
detaljer og med flere afdelinger, der giver både god plads 
og mulighed for at være sig selv. God indretning og masser 
af opbevaringsplads, er bare nogle af de nøgleord, der 
kendetegner dette moderne parcel hus fra HusCompagniet.

BAG OM HUSCOMPAGNIET 
Historien om HusCompagniet er stærkere end de fleste. 
Så stærk, at kunder og medarbejdere kan være sikre på, at 
virksomheden også er her i morgen. Vi har mere end 45 års 
erfaring, har bygget mere end 20.000 huse og kan præstere en 
så stærk likviditet, at vi hvert år opfører over 1600 kvalitetshuse, 
hvor køber først betaler, når nøglen er overdraget. Læg dertil, at 
HusCompagniet er noteret på Købenshavns Fondsbørs. Vi er 
ca. 300 funktionærer fordelt over hele Danmark og Sydsverige 
og er blevet kåret som ÅRETS HUSBYGGER i Danmark hele 5 
år i træk.

HusCompagniet har udstillingshuse rundt i hele landet. Vores 
udstillingshuse er forskellige hustyper, så der er et hus til enhver 
smag.

KOM TRYGT I HUS 
HusCompagniet er byggeri på tillid. I skal derfor først betale for 
jeres nye hus den dag, I får nøglen. Og I kan have fuld tillid til, 
at prisen ikke er en krone højere end aftalt.
Alle mennesker er forskellige og har forskellige behov. Vi har 
derfor et utal af grundmodeller at vælge imellem. Sammen 
finder vi den løsning, der passer til jeres behov. Vi tilbyder 
individuel indretning uden merpris!
derfor et utal af grundmodeller at vælge imellem. Sammen 
finder vi den løsning, I vil trives allerbedst med. Individuel 
indretning uden merpris!

HusCompagniets nye udstillingshus 
Vinkelhus med integreret carport



Den intelligente løsning til hjemmet 

danfoss.dk

Optimal komfort og lavt energiforbrug

• Med samlet Danfoss styring af gulvvarme og ventilation får du optimal komfort, da systemet automatisk tilpasser sig 

lige præcis din families varme- og ventilationsbehov.

• Automatisk øget udsugning ved forhøjet luftfugtighed i boligen – ved eksempelvis bad eller madlavning.

• Indstilling af temperaturer og komfortperioder fra din smartphone eller tablet.

• Hele løsningen kan sættes i “Ferie-funktion”, så varme og ventilation reduceres til et minimum. Indstil hjemkomst, så 

sørger systemet for at både varme og ventilation er tilbage på niveau, når familien træder ind ad døren.

• Du laver en ugeplan for dit varmesystem og systemet sørger selv for at du opnår de ønskede temperaturer i de 

forskellige rum uden du behøver at gøre mere.
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Fremtidens hjem 
post corona
Det danske boligmarked har damp på kedlerne, og  
2021 har i mange egne allerede slået de første rekorder.  
Denne udvikling sammenholdt med corona-pandemiens 
forandringer, hvordan ser fremtidens bolig så ud?  
Fremtidens hjem er et hovedkvarter, det bliver mere 
farverigt både udenpå og indeni, indretningen bliver  
multifunktionel, og den danske infrastruktur med 
provinsiel urbanisering styrkes. 

Af Anja Bisgaard Gaede,
Trend- og forbrugerspecialist, 

SPOTT trends & business

Det danske boligmarked har udviklet sig lukrativt gennem det 
seneste år med corona som en del af hverdagen. Hjemmet er 
blevet centrum for alle hverdagens gøremål, og samtidig har 
fritid og ferie i overvejende grad fundet sted inden for landets 
grænser. Det har betydet gode markedsbetingelser for både 
ejerboliger og fritidshuse. Salgsrekorder bliver slået måned for 
måned, og selv måneder som plejer at være sløve på  
ejendomsmarkedet, har vist høj salgsaktivitet. Ifølge boligsiden.dk  
er der i 2020 solgt knap 19.000 huse i størrelsen 150-200 
kvadratmeter, hvilket er en stigning på 20 procent sammen-
lignet med året før. Samtidig er antallet af solgte villaer, der er 
større end 200 kvadratmeter steget med 23 procent. Salget af 
byggegrunde er også steget med cirka 4.500 solgte bygge-
grunde i 2020 mod omkring 3.300 i 2019. Det er en stigning på 
37 procent (kilde: boligsiden.dk).

Yderområder trives også
Geografisk set gælder de årligt stigende salgspriser for villaer og 
rækkehuse i alle landets regioner og i 75 af landets kommuner. 
Flere yderområder er også med i top-20 for de største stig-
ninger. Her er eksempelvis Bornholm, Mariagerfjord, Skive og 
Nyborg med. Dette tilskrives ikke kun villaer og parcelhuse, 
men også fritidsboliger som følge af, at flere også køber hus 
nummer 2. Faktisk er handlen med fritidsgrunde steget svim-
lende 57 procent – cirka det samme som stigningen i salget 
af brugte sommerhuse (kilde: boligsiden.dk).

Begrænsninger i et lukrativt marked
Men andre ord er der fart på nybyggeriet i den kommende tid. 
Hvad betyder det for fremtidens bolig, og vil corona-pandemien 
får varig indflydelsen på hjemmet i fremtiden? Det lukrative 
marked medfører på den ene side boom, og på den anden side 
også begrænsninger som følge af højere omkostninger på både 

håndværker og materialer. Både træ og stål er steget det  
seneste år som følge af stor efterspørgsel. Det kan få  
indflydelse på de valg, funktioner og muligheder, man har i sit 
nybyggerprojekt. Det kan være, at der skal tænkes anderledes 
og kreativt for både at nå i mål med drømmen, men også at 
tilpasse boligen fremtidens post pandemi behov. 

Provinsiel urbanisering fortsætter 
De seneste årtier har udviklingen i Danmark været præget 
af provinsiel urbanisering. Det er befolkningstilvækst cen-
treret omkring landets større byer i de provinsielle områder. 
Naturligvis er København og Aarhus fortsat i vækst, men 
den danske infrastruktur med geografiske korte afstande 
og lavere befolkningsprocent (i forhold til nabolande) skaber 
betingelser for mindre centeret vækst. Sammenlignet med 
både vores geografisk store nordiske naboer og folkerige 
naboer mod syd foregår en anden udvikling i Danmark end 
den klassiske metropol urbanisering. Fremskrives denne 
udvikling og tilføjes øget digital modenhed, som følge af 
corona-pandemien, til den danske infrastruktur, skabes 
yderligere gode betingelser for øget provinsiel urbanisering i 
fremtiden. Med de øgede digitale muligheder (udrulning af 5G 
de kommende år) og forbedrede digitale kompetencer ændrer 
behovet for store og tætpakkede byområder sig. Men andre 
ord er udviklingen med øget nybyg og stigninger i provinsielle 
områder et godt match til udviklingen, vi formentlig vil se i 
fremtiden. Udviklingen betyder også, at fordelingen af de 
steder og områder vi befinder os i, bliver anderledes. Eksempelvis 
peger meget på et øget antal hjemmearbejdsdage som en 
varig konsekvens corona-pandemien. Og en øgning til  
eksempelvis to hjemmearbejdsdage flytter flere behov fra by 
til hjemmet. Det har konsekvenser for alt fra indkøb til indret-
ning af fremtidens hjem.
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Hjemmet som hovedkvarter 
Under corona-pandemien har hjemmet gået fra danne 
ramme om fritidstilværelsen til at blive hovedkvarter for stort 
set alle aktiviteter: arbejde, skole, motion og underholdning. 
Forventningen til fremtidens bolig er ikke, at den skal forsætte 
i samme niveau som under corona, men at den i højere grad 
end før corona-pandemien skal tilpasses flere aktiviteter end 
tidligere. Fremtidens hjem får behov for at bliver mere multi-
funktionel og omstillingsparat til skiftende behov. 

Kontor i skabet?  
I øjeblikket florerer tendensen Cloffice på sociale medier. Den 
går ud på, at hjemmekontoret indrettes i eksempelvis skabe 
og andre opbevaringsløsninger. Det er en tendens, som løser 
behovet for hjemmearbejdsplads, som også kan lukkes af, når 
arbejdsdagen er slut og er samtidig pladsbesparende.  
Men Cloffice-trenden vil formentlig udforme sig lidt ander-
ledes i Danmark end i udlandet. Dels har vi ikke tradition for 
egentlig skabsløsning som er rum i rummet, og walk-in har 
fortsat begrænset udbredelse. Men behovet for hjemme-
kontorplads er stigende. En online afstemning på Boligsiden 
med over 700 deltagere viser, at lige over 70% finder det 
afgørende med kontorplads i søgning af ny bolig. Så pladsen 
til at arbejde hjemmefra vil i større grad påvirke fordelingen 
af kvadratmeter i nybyg. Cloffice-tendensen kan bidrage til at 
tænke i andre kreative muligheder for at udnytte kvadratmeter 
på flere måder, og dermed skabe plads til flere hjemme- 
arbejdsdage. En mulighed er eksempelvis en indbygget reol 
med skrivebordsplads.

Hjemmet som det digitale udgangspunkt   
Fremtidens bolig bliver også udgangspunktet for digitale 
udfoldelsesmuligheder. Behovet for at løse opgaver eller 
blive underholdt via digitale løsninger er kun stigende og 
skaber behov for en solid digital grundstruktur i byggeriet. 
Større huse, bredere vægge og mere isolering i kombination 
med trådløst internet er ikke den bedste cocktail. Derfor 
skal internet-struktur, især i den mellemliggende periode til 
udrulning af 5G, tænkes ind for at matche det stigende behov 
hjemmet skal opfylde på den digitale front. For nogle løsninger 
vil det optimale være at gå tilbage til kabelopkobling.

Nybyggeri i flere farver – både 
udendørs og indendørs   
En tendens som også påvirker fremtidens bolig, og som 
hænger mindre sammen med corona-pandemien, er stigning i 
brug af farver i hjemmet. Især indendørs har brugen af farver 
taget fart. Det kliniske hvide er udskiftet med farver i hele rum 
eller blot enkelte vægge. Men også boligens ydre rammer 
bevæger sig mod flere farver. 2010’erne har budt på hele 
nybyggerkvarterer i forskellige toner af grå. Tendensen  
begynder at gå i modsat retning med ydre rammer i farver 
som brune, rustrøde, lyse beige og sandfarver.  
Altså overvejende mere varme farver, og det bliver farver, 
som kommer til at præge nybyggeriområderne i 2020’erne. 

Boligens sundhed  
Mere tid tilbragt i hjemmet sammen med sundhed som en 
megtrend i samfundet, er boligens sundhed også på  
dagsordenen i fremtiden. Så boligen skal være ”well” bygget 
både i konstruktionsmæssig betydning, men også i velvære 
regi. Hvordan bygger og indretter man til at fremme velvære?  
I høj grad handler det om, hvordan sanserne bliver påvirket af 
det omgivende miljø. Både farver, akustik og materialer kan 
påvirke sundheden i boligen. En god akustikplan kan sikre 
optimale rammer for multifunktioner - fra telefonopkald til 
motion og leg, mens farver kan give følelsen af harmoni, ro 
eller energi alt efter, hvilke man vælger. Materialer bidrager til 
sanseindtryk, hvor eksempelvis træ, som er en stor boligtrend 
lige nu, skaber dekorative elementer, men som også bidrager 
til indeklima. Og endelig er en mulighed er også at tænke i 
planteløsninger fra begyndelsen, idet de kan bidrage med 
luftrensende egenskaber.

Afstemning

Er det en prioritet for dig, at der er et ekstra 
værelse til kontor og hjemmearbejdsplads,

når du kigger på bolig?

Ja 71,41%

Nej 25,18%

Ved ikke 3,41%

Antal svar i alt: 703
Kilde: boligsiden.dk
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Vores 
samarbejdspartnere
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FIND OS ONLINE
Læs mere om Byg&Nyt på vores hjemmeside:

www.bygognyt.dk



www.bygognyt.dk

Udstillerne  2020
Find inspiration til din nye drømmebolig hos et af 

vores 9 byggefirmaer

AP
S

Vi glæder os til at byde jer 
velkommen!




