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Mange gode grunde
til at vælge Herning
Efter endnu en lang vinter med pandemien som uønsket følgesvend, er vi nu igen på vej tilbage til en mere normal hverdag.
Sammen med forårets komme betyder det sikkert, at mange som
sædvanlig har lyst til at få afprøvet drømmen om egen bolig.
Vi ønsker, at Herning Kommune 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 så meget mere end det.
De seneste par år 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 attraktive 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 sidste
år åbnede 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,
udfoldelsestrang 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.
Af Dorte West, Borgmester i Herning Kommune

Hvad er tidens trends og tendenser i 2022?
Kom forbi Byg & Nyts boligudstilling og få svar på, hvordan det moderne og energivenlige
familiehus anno 2022 ser ud.
Udstillingen finder sted i Østerlindparken ved Herning, og her står 9 drømmehuse 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
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Østerlindparken 43
Byggefakta

Beboelse 183 m2

Ove Jensens Allé 35, 8700 Horsens

Carport 58 m²

Tlf: 75 60 10 70

Redskabsrum 11 m²

Mail: info@hybelhuse.dk

Overdækket terrasse 11 m²

CVR: 37387207

Byggegrund 881 m2

Hjemmeside: www.hybelhuse.dk
Grundlagt: 2016
Antal huse pr. år: 500
Kategori: Familievenlige huse
Geografi: Hele landet

Bad 2
6.80 m²
Værelse 1
11.30 m²

Værelse 2
11.85 m²

Depot
2.00 m²

Gang
6.55 m²

Soveværelse
14.45 m²

Carport

Entré
4.65 m²

Køkken / Alrum
46.35 m²

Værelse 3
12.00 m²
Bad 1
5.25 m²

Værelse 4
7.10 m²

Bryggers
7.65 m²

Stue
17.85 m²
Overdækket
terrasse
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Redskabsrum
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Byg med Hybel og få hjem til mere
Denne lækre Hybel passer perfekt til dig, som gerne vil have et
lyst og åbent hjem.
Om du ankommer gående eller i bil, der kan parkeres i den
dobbelte carport, så kan du komme tørskoet ind i huset gennem
den overdækkede indgang. Du bliver mødt af en meget lys entré
med glasdør, som giver adgang til bryggerset, hvor der er masser
skabe og plads til opbevaring af flyverdragter og beskidte sko.
For at gøre hverdagen en smule nemmere, har vi hævet vaskemaskinen og tørretumbleren og lavet god bordplads, så der kan
lægges tøj sammen i bryggerset. Der er også mulighed for at
sortere tøjet i skufferne under vaskemaskinen og tørretumbleren.
Fra entréen er der også direkte adgang til det enorme køkken/
alrum, som uden tvivl er husets hjerte. Ovenlysvinduer, sammen
med store gulstående partier og skrålofter, skaber et fantastisk
lyst rum, hvor der er god plads til samvær. Der er plads til masser
madlavning og opbevaring takket være den store køkkenø. Da
køkken/alrummet ligger i åben forbindelse med stuen, så er der
mulighed for at lave et stort langbord, hvor familie og venner kan
hygge sig sammen.
Af detaljer i køkken/alrummet kan vi desuden fremhæve den
direkte adgang ud til husets overdækkede terrasse samt det
skjulte depot, hvor du kan opbevare konserves, køkkenmaskine
og meget andet.
Voksenafdelingen er placeret bag køkken/alrummet. Her har vi
lavet gulvstående partier på hver side af sengen, så der kommer lys
i ind rummet i dagtimerne. I soveværelset har vi lavet indbyggede
skabe i to af væggene, som giver god plads til både tøj og tilbehør.
Fra soveværelset er der adgang til det store badeværelse, hvor

vi har lavet et væghængt toilet med skjult cisterne og rummelig
brusenichen med shampoohylde.
Til sidst, men ikke mindst, ligger børneafdelingen med 4 værelser
– 3 større og ét til kontor, gæste- eller babyværelse. Her er også
et klassisk badeværelse med kvadratisk bruser og fin opbevaring
i badeværelsesmøblet.
Der er gulvvarme i hele huset, som kan styres individuelt for hvert
rum vha. en app på telefonen med den smarte Danfoss Link.

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

5

VISIONER OM EN
BÆREDYGTIG
FREMTID
Når du skal bygge nyt hus, kan de små beslutninger i
processen gøre en betydelig forskel. For miljøet, for dig
– og for de generationer, der kommer efter os.
Tegl er et 100 % naturligt materiale, der har en ekstremt
lang levetid. Men i produktionen af tegl er der plads til
bæredygtig forbedring. Derfor har vi lanceret GREENER.
Vores nye linje af bæredygtigt tegl – så du kan bygge et
hjem, der holder i generationer.

Et grønnere alternativ
GREENER er produceret udelukkende med strøm fra vind
og biogas. Det betyder, at den enkle stens miljøbelastning
er 50 % lavere end ved traditionelle mursten. Uden at gå på
kompromis med udseende og kvalitet.
Stor effekt, lille omkostning
Mursten fra GREENER koster ca. 10 % mere end traditionelt
tegl. Men da facaden i en bygning fylder forholdsvist lidt
i det samlede budget, er det en lille omkostning at vælge
GREENER. En lille omkostning, der gør en stor forskel for
bygningens miljøcertificering.
Byg for generationer
Bæredygtighed er mange ting. Det er de små ting i
hverdagen og de store beslutninger, der ikke træffer sig
selv. Det er gode vaner og vigtige hensyn. Det er godt
håndværk og gode materialer, der skal danne rammen om
hjem, der holder i generationer. Det er GREENER.

Nu kan
din Quooker
også give vand
med brus

Quooker.dk

Vandhanen, der kan det hele

100˚C kogende og afkølet vand med brus fra samme hane
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Østerlindparken 45
Byggefakta

Beboelse 187 m2

Poulsgade 20, 7400 Herning

Køkken/Alrum 37,55 m2

Tlf: 97 22 35 23

Arkitektur: Moderne parcel

Mail: info@huscompagniet.dk
Hjemmeside: www.huscompagniet.dk
Grundlagt: 1972
Antal huse pr. år: 1600-2000
Kategori: Individuelle huse
Geografi: Hele Danmark og Sverige

Redskabsrum
9.70 m²

Depot
1.95 m²

Walk-In
5.10 m²
Soveværelse
10.60 m²

Bad 2
7.80 m²
Gang
3.25 m²

Køkken / Alrum
37.55 m²

Overdækket terasse
9.70 m²

Bryggers
10.60 m²

Stue
22.10 m²
Entre / Gang
18.10 m²

Bad 1
4.70 m²

Værelse 1
11.60 m²
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Overdækket
indgangsparti
2.95 m²

Kontor
8.55 m²

Værelse 2
11.60 m²
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HusCompagniets nye udstillingshus
Vinkelhus med integreret carport
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 moderne parcelhus, nærmere
bestemt et vedligeholdelsesvenligt vinkelhus på 187 m2 med:
• Integreret carport
• Isoleret redskabsrum
• Moderne parcel uden udhæng
• Flot mursten fra Randers Tegl, RT477 Prima Montalcino
• Sorte lavenergivinduer fra Rationel i træ/alu.
• Flot lyst indgangsparti
• 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
bryggers, hvor man har god plads til opbevaring. Derudover er
der et indbydende overdækket indgangsparti, som byder venner,
familie og bekendte indenfor. Efter det store lyse indgangsparti
følger fordeler-gangen med skråloft, hvor der er adgang til 3
børneværelser i egen ”afdeling med bl.a. indbyggede 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 vinduespartier samt stort
ovenlysvindue, som betjenes via fjernbetjening. I Køkken/alrummet er der også en lækker alkove, hvor man evt. kan nyde en god
lydbog imens man betragter udsigten til haven eller børnenes
leg. I forlængelse af det åbne køkken/alrum er stuen, som er dejlig
lyst og rummeligt, hvor der ligeledes 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 lavenergi 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 1800 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.
Derudover er HusCompagniet helt i top på rating på Trustpilot
og har klart flest kundeanmeldelser i branchen. 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.
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7 GODE RÅD
Værd at vide før du køber grund

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, transportmuligheder 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
behjælpelig 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 udbudsmaterialet inden du
indvilger i at afgive et tilbud.

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.

3. Skab et økonomisk overblik

7. Suppler det indledende arbejde

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?

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
udgangspunkt 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.

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.
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Få ekstra glæde
af huset med
ovenlysvinduer
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.
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.

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 vinduer 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 ovenlysvinduer. 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 tilsvarende hus uden ovenlys. Altså tjener investeringen sig hjem – og måske mere til – den dag,
man sælger huset.
Men den største værdi får man, mens man bor i
huset: Værdien af mere dagslys, optimalt indeklima og større komfort.

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

Få mere inspiration om VELUX ovenlysvinduer
i det nye parcelhus på hjemmesiden:
velux.dk/typehus

Forskning viser, at dagslys kan forbedre
børns indlæringsevne med op til 15 %.
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Oplev dagslysets gennembrud
med et enestående lysindfald
og sundt indeklima
· Giv boligen en helt ny dimension
· Få dagslyset gennem det skrå eller det flade tag
· Skab et sundt indeklima med automatisk og effektiv udluftning
· Tilfør boligen mere værdi med ovenlysvinduer

Se inspiration på: velux.dk/nybyg

OFFICIAL FAN

Bygma er med,
når Tour de France
starter i Danmark

Bygma er Danmarks største privatejede leverandør til byggeriet, så når Tour de France starter
på vores hjemmebane, bakker vi naturligvis op. Præcis som vi dagligt bakker op om de
tusindvis af håndværkere, der bygger Danmark.
Perfektion, hårdt arbejde og stolthed er nogle af de værdier, der knytter sig til
Tour de France. Og det er de samme værdier, vi dyrker i Bygma.

BYG & NYT 2022

Østerlindparken 35
Byggefakta

Beboelse 183 m2

Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast

Carport og depot 71 m2

Tlf: 42 12 33 22

Overdækket terrasse 18 m2

Mail: info@klimahuse.com

Byggegrund 778 m2

Hjemmeside: www.klimahuse.com
Instagram: @klimahuse
Grundlagt: 1973
Antal huse pr. år: 100
Kategori: Lavenergihuse
Geografi: Danmark

Bad
6 m²

Køkken alrum
38 m²
Værelse
12 m²

Stue
21 m²
Soveværelse
14 m²

Depot
4 m²

Overdækket terasse
18 m²

Værelse
10 m²

Værelse
10 m²

Entre/gang
15 m²

Gårdhave
Bad
5 m²

Bryggers
9 m²

Carport
47 m²
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Depot
14 m²
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Fremtidens lavenergihuse
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 tætte, at der kræves en betydeligt mindre
energi til opvarmning af boligerne end en traditionel bolig.
Som standard er et Klimahuse udstyret med et varmepumpeanlæg med varmegenvinding, både til opvarmning og til produktion
af varmt brugsvand. Derudover monteres der som standard på alle
Klimahuse et 2kW solcelleanlæg, der over et år dækker størstedelen af udgiften til boligens drift. Et tip for bedre at kunne
udnytte den strøm solcellerne producerer, er at man indstiller
opvaskemaskine, tørretumbler, vaskemaskine eller andet til at
køre midt på dagen, når solen skinner.
Alle Klimahuse er registreret som el-opvarmede huse, og der kan
derfor søges om reduktion af elregningen 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.

Gårdhavehus med plads til familien
Huset er opført med Taurus mursten og med ensidig taghældning
med tagpap. Carport og depot er beklædt med sort Ivarplank,
for minimal vedligeholdelse. Der er gulvvarme i hele huset og
i værelser, køkken/alrum og stue er der lagt vinylgulv, som er
meget vedligeholdelsesvenligt og slidstærkt; perfekt til den
aktive børnefamilie med husdyr.

Boligen er indrettet med tre store værelser med indbyggede
skabe i to af værelserne. De er forbundet af en gang med godt
lysindfald, derudover er der to badeværelser, depot og bryggers
med teknikskab. Gangen ender ud i et stort gennemlyst køkken/
alrum, med god plads til samvær og til den store familie. I køkken/
alrummet er der monteret et 90x120 cm. ovenlysvindue med
regn sensor over køkken-øen. 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 badeværelse
og skabsarrangement.
Fra køkken/alrum og stue er der udgang til en stor overdækket
terrasse mod syd. Selve gårdhaven giver gode muligheder for
hyggelige samvær på bålpladsen for hele familien. Carporten
er dobbelt og kan give ly til to biler. På taget af carporten er der
installeret solceller.

Opsummering
• Kvalitetsløsninger "allinhusive" følger altid med et Klimahus;
som blandt meget andet indeholder: A2020 energimærkning,
Luft til vand eller luft til luft varmepumpeanlæg, 2kW solcelleanlæg, fuldautomatisk ventilationsanlæg med varmegenvinding, frit valg mellem tagløsninger, HTH-køkken
(1.000kr./m² bolig), væghængte toiletter, Troldtekt eller gips
lofter, Velfac 200 lavenergi vinduer og meget mere.
• Individuelle tests som jordbundsundersøgelse, udtørrings
rapport, tætheds- og funktionsafprøvning
• Mulighed for finansiering af byggegrunden under hele byggeperioden
• Betal først ved indflytning
15

VIND EN QUOOKER
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. 3. oktober.

VÆRDI: 11.990 KR.

FACEBOOK KONKURRENCE

hplush.dk

H+H

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

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

Østerlindparken 41
Byggefakta

Beboelse 178 m2

Farvervej 3, 8800 Viborg

Carport 44 m2

Tlf: 86 62 85 40

Depot 16 m2

Mail: info@gamborgbyg.dk

Overdækning 15 m2

Hjemmeside: www.gamborgbyg.dk

Byggegrund 963 m2

Grundlagt: 1989
Antal huse pr. år: 40-45
Kategori: Individuelle arkitekttegnede huse
Geografi: Jylland

Depot
13,7 m²

355

Carport
43,4 m²

Bryggers
10,2 m²

Værelse
11,0 m²

Gang
6,8 m²

Værelse
11,0 m²

Wc / bad
5,5 m²

Værelse
11,1 m²

Entre
8,2 m²

Overdækning
2,2 m²

Overdækning
12,8 m²

VELUX

VELUX

Køkken-Alrum
41,3 m²

VELUX

VELUX

Bænk

Stue
23,0 m²
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Vik.
1,3 m²

Soveværelse
13,1 m²

Wc / bad
6,2 m²
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Velindrettet og rummelig lavenergi funkis villa
Gamborg Byg byder velkommen til vores nye udstillingshus, hvor
der er lagt stor vægt på indretning, akustik, lysindfald, detaljer
samt minimal vedligeholdelse.

Vinduer og døre er udført i Rationel Aura Plus træ-alu.
Dele af facader under overdækninger er udført i malet træbeklædning, der tilfører huset ekstra charme.

Den særdeles velindrettede funkis villa er på 178 m2 og med
overdækkede arealer fordelt på carport, depot, indgang og
terrasse på i alt 75 m2.

Alle udvendige murkroner, sålbænke og inddækninger er udført i
kobber farvet aluminium.

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 alrummet
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.
Huset er primært opført i vedligeholdelsesfri materialer.
Udvendige facader er opmuret med lyse blødstrøgne Greener
mursten fra Randers Tegl.
Greener mursten er en ny serie af bæredygtige produkter fra
Randers Tegl, der udelukkende produceres med elektricitet fra
vindmøller og biogas.

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.

Dette medfører 50% lavere miljøpåvirkning uden at gå på
kompromis med de tekniske kvaliteter.

19

BYG & NYT 2022

Vælg det rigtige lån
Finansiering i byggeperioden

Når du skal betale dit nye hus, kan det enten ske ved én
samlet betaling til sidst eller med rater undervejs i byggeperioden. Hvordan du skal betale afhænger af, hvad du
aftaler med byggefirmaet.

Find den finansiering der passer bedst til dig og din
økonomi.
Boligspecialist Camilla Hansen fra Nordea giver her
gode råd om valg af lån.
Efter en årrække med stabilt lave renter, har vi i den
senere periode set rentestigninger på både de korte og
lange renter. På trods af rentestigninger har vi stadig et
relativt lavt renteniveau og du kan dermed få en yderst
fornuftig finansiering af dit byggeprojekt. Flere økonomer
spår dog om fortsat stigende renter, 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, renteforventning 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 mulighederne 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 oprettelsesgebyr.
Du kan læse mere om Nordea Bolig Kredit Grund på
www.nordea.dk/bolig
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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 baggrund af den forventede værdi af boligen. Hvis vurderingen
af det færdige byggeri ikke bliver som forventet, kan
lånet kræves nedbragt.
En fordel ved en byggekredit er, at du kun betaler rente
af det beløb, som du faktisk trækker på kreditten. En
ulempe er, at renten er højere end på realkreditlånet.
Ønsker du at kende ydelsen på det realkreditlån, som
efterfølgende skal afløse byggekreditten, får du også en
omkostning til kurssikring.
Hvad der er den bedste løsning for dig afhænger blandt
andet af, hvornår i forløbet raterne skal betales, 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 efterfølgende 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 (pr. 16. marts 2022) 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 (2,5% til kurs 97,8), der er ca. 0,9% højere end den
gennemsnitlige rente for rentetilpasningslån set over de
seneste 21 år. Hertil kommer forskellen i bidragssatser.

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 og få 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 stadig
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 BoligKredit i banken.
Nordea BoligKredit er en kassekredit med variabel rente,
hvor du først betaler rente, når du bruger af kreditten.
Nordea BoligKredit giver dermed øget fleksibilitet i
forhold til forbrug og afbetaling.
Du kan læse mere om Nordea BoligPuls og
Nordea BoligKredit på www.nordea.dk/bolig

Vores anbefaling

Søg rådgivning

Nordea anbefaler generelt, at du vælger:

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.

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

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

ER
DIN
BOLIGDRØM

HERNING
KOMMUNE

Her er også
noget for dig
og din familie
BOLIGMASSE

43.880 boliger pr. 1. januar 2021.

NYE BOLIGER

451 nye boliger bygget i 2021.

HERNING
KOMMUNE
ARBEJDSPLADSER
Mere end 500.000
arbejdspladser indenfor
1 times kørsel.

BYLIV

Herning Kommune tilbyder
pulserende byliv, med
koncerter, kunst, shopping
og meget mere.

AULUM
SUNDS
VILDBJERG

HERNING

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 Snejbjerg. På
vores hjemmeside kan du finde en
oversigt over alle udstykninger i Herning
Kommune.

LIND

KIBÆK

SDR. FELDING

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

udfører alt i malerarbejde,
professionelt og punktligt,
for erhverv og private

MALERFIRMAET
BONDE & MOGENSEN
Solvænget 30 | 7400 Herning
Tlf. 26 36 15 15 | info@bonde-mogensen.dk
Find os på facebook

DESIGN
NYHED

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

LIVETS VIGTIGSTE
HJEMMEBANE
Intet bygger selvtillid som en stærk hjemmebane. Der, hvor du bliver mødt med
åbne arme og kærlige krav. Hvor du både lader op og slår dig løs. Med vores
designnyhed Nordic Atmosphere har vi skabt de perfekte rammer for familielivet. Et køkken i et enkelt nordisk design, der inviterer til både nærvær og
samvær.
De riflede fronter i mørk egetræsfinér flyder sammen i rene linjer – en smuk
detalje der går igen i de eksklusive vitrineskabe. Sammen med de glatte
skuffefronter i Mørk Sand skaber de en elegant og fortrolig atmosfære. Der er
meget, du skal stå på mål for i livet. Nogen står ligefrem på mål for Danmark.
Men her skal du bare være dig selv. Se, det er køkkenkærlighed, der holder.
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Østerlindparken 39
Byggefakta

Beboelse 172,4 m2

Navervej 10, 7430 Ikast

Carport inkl. depot 59,2 m2

Tlf: 97 19 27 17

Overdækket 13,2 m2

Mobil: 23 65 03 01

Byggegrund 809 m2

Mail: info@k2huset.dk
Hjemmeside: www.k2huset.dk
Grundlagt: 1996
Antal huse pr. år: 60
Kategori: Individuelle og typehuse
Geografi: 100 km. fra Ikast

Soveværelse
9,1 m²

Værelse 1
12,1 m²

Walk-In
5,6 m²

Værelse 2
12,1 m²

Vikt.
3,1 m²

Bad 2
6,0 m²

Ovenlys

Ovenlys

140 x 140
cm.

Carport
41,8 m²

Bryggers
8,7 m²

Entre / Gang
10,4 m²

140 x 140
cm.

Køkken / Alrum
41,8 m²

Bad 1
6,3 m²

Stue
21,3 m²

Værelse 3
8,8 m²

Overdækket
13,2 m²

Depot
17,4 / 13,8 m²
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Funkis Living Twist
Velkommen til K2 Husets udstillingshus, som i 2022 er et
Funkishus i den nye Twist udgave af vores Living serie. Huset er
placeret med fokus på lysindfald og maksimal udnyttelse af solen.
I køkkenalrummet er der tænkt rummelighed og funktionalitet ind.
Loftshøjden på 3 mtr. i køkken og alrummet giver med de store
vinduespartier mod syd og nord-vest et lyst og indbydende hjerterum. Loftet er beklædt med trælister fra I-Wood, som trækker
varme og glød ind i indretningen og giver en behagelig akustik.
Indbygningshøjttalere og et viktualierum indrettet til vin, giver
stemning og funktionalitet til både hverdag og fest.
Når du træder ind i entreen med det store panoramaovenlys,
bliver du mødt af en rummelig atmosfære. Her er god plads til
familien i hverdagen, samt til ankomst af venner og bekendte.
Huset er på 172,4 m² og disponeret med to store børneværelser,
et velindrettet kontor, to gode badeværelser, et lyst soveværelse
med tilhørende walk-in, en dejlig lys stue samt et funktionelt
bryggers.
K2 Living Twist er indrettet med mange gode hjørner, hvor der kan
skabes hyggelige kroge og terrassemiljøer, som giver mulighed
for at nyde de sene aftener udendørs og grille i tørvejr året rundt.
Inddækninger og sålbænke er lavet i vedligeholdelsesfrit alu ud
fra ønsket om minimalt vedligehold
Overalt er der anvendt kvalitetsmaterialer og huset fremstår bl.a.
med kvalitetsinventar fra Svane i en Lerbrun Surfacelaminat med
tone i tone greb, og en lækker bordplade i Silestone. På køkkenøen

er der lavet ekstra dybt udhæng som giver en funktionel siddeplads, hvor gæster eller børn kan være en aktiv del af samtalen
under madlavningen. Derudover er der lækre hvidevarer fra Miele,
60 x 60 cm. klinker, laminatgulve med planke look og lydunderlag. Rockfon lofter opsat i alle øvrige rum, hvilket giver suveræn
akustisk dæmning overalt. I Walk-in er der monteret ege reoler
fra Svane.
Facaden er opført med Mocca Nova B422 fra Strøjer Tegl. En
spændende sten i jordfarver, der står godt til de øvrige materialer
i sort, herunder træbeklædning og vinduer og døre. Stenen er sat
sammen men en antrazitfarvet B7 fuge, ligesom der er leget med
reces i murværket, for at opbløde facaderne.
Carporten er integreret og giver god plads til to biler, samt skaber
overdækning til både entré og bryggers. I forbindelse hermed er
der placeret et isoleret skur, med god plads til opbevaring, cykler
osv. På carporten er der gennemtænkte detaljer, som binder
carport og hus sammen og som reducerer vind og indkik i haven.
Et hus der skal opleves!
K2 Living består af tre forskellige typer, Classic, Arkitec og Funkis,
boligerne fås i flere forskellige størrelser, hvor begrænsningerne
er få. Nogle af husene kan laves i Twist varianten, som giver nye
og spændende detaljer. Man kan frit indrette yderfløjene efter
ønsker og behov. Vi tegner og indretter huset i samarbejde med
dig, med udgangspunkt i vores standarddetaljer, hvad angår
bredde, højde, vinduer, døre og tagtype.
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Når
boligdrømmen skal opfyldes, er det vigtigt at have de rigtige
rådgivere. Boligspecialist Camilla Hansen 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.

Byg nyt og spar penge

Hvad har du råd til?

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.

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.

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
ejendomsskatter mv., vil du for dette beløb i øjeblikket kunne forrente og tilbagebetale et 30-årigt 2,5%
obligationslån på ca. 500.000 kr. Med andre ord vil du
have råd til at betale op mod 500.000 kr. mere for det
nybyggede hus.
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Der findes ikke en tommelfingerregel for, hvor stort
rådighedsbeløbet skal være, når alle dine faste udgifter
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?
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Balance i din økonomi

....og et budget

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 boligøkonomi i forhold til fx opsparing, forsikringer, investeringer,
pensionsordninger og forbrug.

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.

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, forsikringer, entreprisekontrakt, haveanlæg, flytteudgifter og
finansieringsomkostninger. På indtægtssiden fremgår,
hvorledes din finansiering sammensættes.

Søg også råd andre steder
Vi anbefaler dig altid at søge rådgivning hos en advokat
og en byggesagkyndig. Advokaten rådgiver dig omkring
det juridiske indhold i de forskellige aftaler, fx købsaftalen på grunden og entreprisekontrakten. Måske er
byggeprojektet også anledningen til, at du har behov for
at få oprettet testamente, samejekontrakt og fremtidsfuldmagt. 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

Camilla Hansen
Boligspecialist
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Østerlindparken 51
Byggefakta

Beboelse 181,5 m2

Langvadbjergvej 5c, 7400 Herning

Garage 45,6 m2

Tlf: 70 27 18 00

Overdækket 4,5 m

Mail: post@ide-huse.dk

Byggegrund 783 m2

Hjemmeside: www.ide-huse.dk

2

Grundlagt: 1975
Antal huse pr. år: 50-60
Kategori: Individuelle huse og typehuse
Geografi: Jylland

VM

Walk-in
5,6 m²

Bad 2
8,5 m²

Vikt.
4,6 m²

TM

Bryggers
9,9 m²

Soveværelse
13 m²

Køkken/Alrum
40,8 m²

Garage
39,3 m²

Stue
23,5 m²

Entré
8,7 m²

Bad 1
5,1 m²
Gang
4,9 m²

Værelse 2
12,4 m²

Værelse 1
12,4 m²
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Skøn familiebolig med stor garage
og tre soveværelser
ide-huse byder velkommen til vores nyeste udstillingshus med
stor garage.

60x60 cm klinker. Badeværelserne kommer desuden med væghængte Ifö Sign ART toiletter.

Med 181 kvadratmeter er der plads til hele familien i denne
skønne bolig. Foruden sine tre soveværelser og to badeværelser
har boligen en stor stue og et stort køkken-alrum. Disse tager sig
godt ud takket være de store Rationel Auraplus Premium vinduespartier, hvor man får et glimrende udkig ud til den rummelige
terrasse, der især kan nydes i de varme sommermåneder.

Derudover er hele boligen også udstyret med Troldtekt akustikloft, som giver en god akustikdæmpning til de glade familiemiddage i de smukke omgivelser. Sidst men ikke mindst er boligen
også udstyret med balanceret ventilation med varmegenvinding,
så du ikke mister meget varme på de kolde vinterdage.

Facaden på boligen er opmuret i en grå blødstrøget sten ”Lecco”,
mens den 46 kvadratmeter store garage er omringet af den sortbrune sten ”Prima Bari”. Taget er lavet i et moderne design med
stern i forpatineret zink.

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.

Garagen, der ligesom huset har gulvvarme, har plads til to biler,
hvorfra man kan gå direkte ind i boligen via et bryggers, der leder
ind i det store, lyse køkken-alrum. Vælger du i stedet at tage
hovedindgangen, bliver du eksponeret for en skøn New Yorker
væg, der danner rammen for entréen.
Fra entréen kan du bevæge dig til venstre, hvor du finder to af
boligens tre værelser med et dertilhørende badeværelse. Går du
i stedet til højre, vil du bevæge dig ud i det store køkken-alrum,
der kan føre dig videre til stuen eller det store soveværelse. Med
eget badeværelse og et praktisk walk-in kan forældrene værne
om privatlivet ved soveværelset.
Boligen kommer med mange fine detaljer, hvor bryggers og
begge badeværelser er blandt andet udstyret med store

Om ide-huse

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.
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FØLG OS PÅ FACEBOOK
OG INSTAGRAM

@bygognyt

@_bygognyt

FIND OS ONLINE
PÅ FACEBOK OG
INSTAGRAM

BYGMA
EW2284 Terracotta

Valget af mursten er med til at understrege dit
personlige udtryk og dit helt eget hjem. Mulighederne
for at bygge et hus, der afspejler netop din stil og smag,
er uendelige med mursten.

Skab din drømmebolig med
den helt rigtige mursten

Gå på opdagelse i vores univers af mursten, der fås i en
bred farvepalette med forskellige overfladestrukturer
og påbrændinger, som er med til at give murværket
sin kvalitet og flotte karakter. Gør udtrykket levende
ved at lege med forskellige forbandter og mønstre, der
bidrager med skyggespil og variation i facaden. Tegl
er et holdbart materiale, der kun bliver smukkere med
tiden. Mursten er kort sagt for livsnydere, der går op i
kvalitet og ønsker minimalt vedligehold.
Besøg vores husbyggerunivers, hvor vi giver inspiration
til valg af mursten og gør det let selv at lege med
udtrykket på din facade.

www.egernsund.com

EGERNSUND
WIENERBERGER
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Østerlindparken 37
Byggefakta

Beboelse 176 m2

Stigbjergvej 15, 7330 Brande

Carport 46 m2

Tlf: 75 34 55 99

Skur 19 m2

Mail: jesper@mesterbyg.com

Byggegrund 729 m2

Hjemmeside: www.mesterbyg.com
Grundlagt: 1988
Antal huse pr. år: 10-15
Kategori: Individuelle huse og typehuse
Geografi: Ca. 1 times kørsel fra Brande

Værelse 3
11,6 m²

Værelse 2
11,3 m²

Værelse 1
11,3 m²

Entre
14,4 m²

Bad
7,5 m²

Bad
3,7 m²

Vaskerum
9,3 m²

Vikt.
2,6 m²
Skur
13,2 m²
Køkken alrum
36,7 m²

Garderobe
6,3 m²

Stue
21,0 m²
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Soveværelse
11,0 m²
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Individuel parcelhus med personlighed og stil
Velkommen til Mester Bygs udstillingshus på Østerlindparken 37,
Lind. Igen i år har Mester Byg opført et individuelt parcelhusbyggeri 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 bemærkelsesværdige 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 grøntonet blødstrøgen facadesten RT 479
Cortina, som er en ny smuk facadesten fra Randers Tegl. Facaden
er brudt af gråpatineret sternbeklædning og tagrender. De dæmpede grårammede vinduer tager sig rigtig flot ud med den stilrene
beklædning på udhæng og facader.
I de store opholdsrum er der skabt et varmt og stilrent miljø med
et smukt sammenspil imellem facadesten, det rustikke akustikloft
fra Troldtekt 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 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. Facademur i alrum giver god samspil med rulleskiften i samme sten i stuen. Dejlig rummelig stue der indbyder til
hygge, med højt til loftet.
Forældreafdeling med skabsgang og adgang til eget bad, som
er udført med stilrene store klinker og sorte armatur ved vask og

bruser. Det indbyggede badekar sætter prikken over i ´et i det
lækre badeværelse.
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 med store klinker og med sorte armaturer
ved vask og bruser.
Den store carport byder dig velkommen hjem. Med en smuk
facade ud mod vejen og detalje som reces i murværket, er stilen
gjort klar. Med vægge og loft i Patina Flint plader, er der kælet for
detaljerne. I forbindelse med carporten er et stort redskabsrum,
med god mulighed for masser af opbevaring. Fra carporten er
der nem adgang til terrassen mod syd, som er afskærmet med
halvmur ud mod vejen, så er privatlivet sikret uden at skulle vente
på, at hækken kommer op.

Håndværket i højsæde
Mester Byg beskæftiger et fast team af faglærte håndværkere
med stor erfaring i villabyggeri. Vi benytter faste underleverandører, 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.
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ISOCELL PAPIRISOLERING –
LIGE SOM DET SKAL VÆRE
DET BEDSTE og mest effektive produkt,
vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering.
Det skal være det NATURLIGSTE at have et hus,
der er behageligt køligt om sommeren og lunt og
varmt om vinteren samt åndbart hele året.
Derfor er der behov for den perfekte
ISOLERING i jeres nye hus.

CBIDanmark

Når det er naturligt for jer at passe på vores fælles miljø.
Med Isocell papirisolering får I en bæredygtig løsning i
jeres hus. Isocell papirisolering er FSC® Recycled mærket.
Ved at vælge dette produkt, hjælper du med at
passe på verdens skove.

FSC® N003106

Snak med jeres byggefirma om mulighederne for, at netop jeres hus bliver isoleret med Isocell papirisolering; eller kontakt os på www.nviro.dk

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

Find masser af inspiration på rationel.dk
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Østerlindparken 47
Byggefakta

Beboelse 180 m2

Plutovej 1, 8700 Horsens

Integreret carport 48 m2

Tlf: 7562 4300

Redskabsrum 10 m2

Mail: info@miltonhuse.dk

Overdækket terrasse 24 m2

Hjemmeside: www.miltonhuse.dk

Byggegrund 759 m2

Grundlagt: 2013
Antal huse pr. år: ca. 800
Kategori: Individuelle huse, dobbelthuse
og rækkehuse
Geografi: Danmark

Soveværelse
15.9 m²
Bad 2
6.4 m²

Bad 1
9.5 m²

Køkken / Alrum
36.9 m²

Værelse
11.1 m²

Depot
1.6 m²

Gang
4.2 m²

Stue
27.8 m²

Værelse
11.0 m²

Bryggers
11.4 m²

Entre
5.4 m²

Kontor
9.9 m²

Overdækket
Terasse

Carport

Redskabsrum
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Hyggeligt gårdhavehus / velindrettet til hele familien
På dette års Byg & Nyt præsenterer Milton Huse huset på
Østerlindparken 47. Huset er det perfekte hus til børnefamilien,
som ønsker håndværksmæssig høj kvalitet og funktionalitet i ét.
Huset er opført i Lind. Det populære område rummer hvad de fleste
familier søger. Her kan man finde alt fra institutioner, masser af
fritidsaktiviteter og mulighed for indkøb.

Moderne gårdhavehus
Milton Huse har til årets Byg og Nyt opført et funktionelt og stilrent gårdhavehus. Huset er med sadeltag uden udhæng, som et
klassisk gårdhavehus. Husets - Aura Plus 3-lags træ/alu - sorte
udvendigt og hvide indvendigt samt sorte betontagsten og arkitekttagrender i sort alu går godt i spænd med husets smukke mursten
fra Strøjer Tegl – B543 Lyra. Denne spændende kombination af
materialevalg lader huset få et helt særligt harmonisk og moderne
udtryk. Huset har en 48 m2 integreret carport med redskabsrum,
hvor der er god plads til opbevaring af værktøj og haveredskaber. Gulvet i redskabsrummet er desuden støbt og isoleret.
Selve grunden har en størrelse på 759 m² med en dejlig sydvendt
have, som inviterer til ude liv for store og små, og giver rig mulighed for at nyde solen hele dagen.

Plads til hele familien
Kom tørskoet ind i huset enten via indgangen til bryggerset
i carporten eller til husets gæsteentré ved det overdækkede
indgangsparti. I bryggerset er der god mulighed for opbevaring
med indbyggede skabe. Fra entréen og bryggers er der direkte
adgang til børneafdelingens to store børneværelser, kontor og
gæstebadeværelse. Den fine åbne gang fra børneafdelingen fører
videre til husets hjerterum, køkken/alrummet. Køkken/alrummet
er husets naturlige samlingspunkt, som giver plads til familieliv.
Det store åbne køkken giver god arbejdsplads til kokken i huset,

og alrummet inviterer til alle former for hyggestunder samt lektielæsning. Ved køkkenet kan man finde et depotrum med plads til
alle køkkenmaskiner og kolonialvarer. Der er lagt vægt på stor
spiseplads til hele familien og gæster. Alrummet har desuden
en loftshøjde på 242 cm med 15 graders skrå loft, som giver en
ekstra god rumfornemmelse.
Fra køkken/alrummet er der adgang til husets forældreafdeling
med et dejligt soveværelse med en kæmpe skabsvæg og et stort
badeværelse på 9.5 m². Stuen ligger i åben forbindelse med køkken/alrummet, som gør, at man er en del af det der foregår i køkkenet/
alrummet, men samtidig kan man sidde lidt i fred. Stuen har et
dejligt lysindfald og skaber gode rammer for hyggeligt samvær
samt egner sig perfekt som et læsehjørne for den læselystne. Fra
stuen er der ligeledes udgang til den overdækkede terrasse, hvor
de lange sommeraftener kan nydes.

Kvalitet og akustik i højsæde
Der er flotte naturtro laminat akustik gulve – Montana Oak i
stuen, soveværelset og kontoret, som giver huset et eksklusivt
og moderne look. Husets børneværelser er med flotte tæpper
Bentzon by Ege Wega. På gulvene i bryggers, køkken/alrum,
badeværelser herunder vægge i bruseniche er der lagt store
klinker i str. 60x60 cm. I hele huset er der gipslofter og akustikfelter i køkkenalrum og stue, som sikrer en god akustik og undgå
rumklang. Samtlige vægge er beklædt med filt og al inventar er i
lækkert design fra HTH.

Kvalitet og akustik i højsæde
Huset er med varmegenvindingsanlæg, som sikrer et perfekt
indeklima og lavt energiforbrug. Husets energiklasse er 2018 og
opvarmning er med fjernvarme.
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INVITÉR
LYSET
INDENFOR

DET ORIGINALE FLADTAGSVINDUE

DAGSLYS
VENTILATION
VELVÆRE

Det originale FAKRO fladtagsvindue med et topmoderne, prisvindende
design sikrer mest muligt dagslys selv på grå vinterdage.

TYPE F: Det innovative vindue med markedets bedste energi-parametre
+ HOLDER PÅ VARMEN
Det flotte design og de
energivenlige parametre er
målrettet det moderne,
danske hjem

+ INNOVATIVT DESIGN

MED MULIGHEDER
Vinduet kan bestilles i en
lang række standardstørrelser
eller tilpasses netop dine
specifikke behov

+ FRISK LUFT AD LIBITUM
Vælg mellem den elektriske
åbne-lukke-funktion eller en
fast karm

www.fakro.dk

Mursten: Prima Alba RT 486

BYG ET HJEM,
DER HOLDER I
GENERATIONER
Bæredygtighed handler om de små valg, der gør en stor forskel.
For vores hverdag, vores sundhed og vores liv. Det handler om at bygge
et solidt fundament for vigtige hverdagsstunder og betydningsfulde
øjeblikke. For familiens samlingspunkt og vores trygge base.
Til det formål har vi skabt GREENER. En serie af bæredygtige mursten
og tagsten, der belaster miljøet 50 % mindre end traditionelt tegl – uden
at gå på kompromis med udseende og kvalitet. Det perfekte valg til hjem,
der holder i generationer.
randerstegl.dk
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Østerlindparken 49
Byggefakta

Beboelse 179 m2

Engdahlsvej 2C, 7400 Herning

Overdækket terrasse 7,8 m2

Tlf: 70 23 73 88

Integreret carport 51 m2

Mail: salg@eurodan-huse.dk

Byggegrund 759 m2

Grundlagt: 1978
Antal huse pr. år: Mere end 550
Kategori: Enfamiliehuse
Geografi: Danmark

Redskabsrum
11,9 m²

Bad
4,9 m²

Bryggers
8,2 m²

Kontor
8,3 m²

Overdækket terrasse
7,8 m²

Depot
3,7 m²

Køkken/alrum
40,8 m²
Carport
35,7 m²

Entré/gang
13,6 m²

Opholdsstue
24,3 m²
Soveværelse
12,4 m²

Værelse
10,3 m²
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Værelse
10,2 m²

Bad
6,0 m²

Walk-in
closet
5,3 m²
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Plads til familieliv og fritid
Velkommen til en drøm af et eurodan-hus med integreret carport
og overdækket terrasse. Det velindrettede vinkelhus på 179 m²
opfylder den moderne families krav til en nutidig bolig.
Husets klassiske udtryk med blødstrøgne, lyse mursten, sadeltag
med valmede gavle og tag belagt med sorte betontagsten fuldendes med sorte vinduer og sort træværk.
I husets vinkel findes det store, lyse køkken/alrum i delvis åben
forbindelse med opholdsstuen. Rummets tilsammen 65 m² giver
masser af plads til det gode hverdagsliv for hele familien. Står der
fester og gæster på programmet, er der rig mulighed for at dække
op til mange. Store vinduespartier lader lyset strømme ind, og den
øgede loftshøjde giver rummelighed.
Fra køkken/alrummet er der både udgang til haven og direkte til
den overdækkede terrasse, så de solrige dage kan nydes i skygge
og læ.
Køkkenet er indrettet med elegant, mørkt inventar med sorte
bordplader. Der er valgt lyse akustikgulve i hele huset, undtagen
i badeværelser og i bryggers.
Her er gulvene belagt med flotte 30 x 60 cm klinker i naturstenslook.
Forældreafdelingen består af soveværelse med walk-in closet
og adgang til eget lækkert badeværelse. Badeværelserne er
smagfuldt indrettet med samme mørke inventar som i køkkenet,
hvide, formstøbte bordplader og væghængte toiletter med skjult
cisterne. I forældrebadeværelse er der dobbelt bruseniche og
indbygget shampoo-hylde.

Huset rummer desuden to gode børneværelser og et kontor/
gæsteværelse, samt depot og bryggers. Lystuneller i entré/gang
bringer det naturlige dagslys ind i rummet. Newyorker-døren,
der adskiller køkken/alrum og gang, binder boligen sammen og
giver et let udtryk.
Alt i alt præsenterer vi her et spændende hus med et eksklusivt
materialevalg, en familievenlig planløsning og en indretning, hvor
lys og behagelig rumfornemmelse er i højsædet. Huset er forsynet
med solceller

Vi har fortiden til at bygge din fremtid
Over 40 års erfaring og 13.000 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. Vi glæder os til at høre om dine
husdrømme og til i fællesskab at få dem ført ud i livet.
Se mere på eurodan-huse.dk
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Danfoss IconTM - design, brugervenlighed
og intelligent varmestyring til alle hjem med gulvvarme
Gulvvarmesystemet Danfoss Icon™ kombinerer maksimal brugervenlighed med et elegant og moderne
design. Den intuitive og brugervenlige Danfoss Icon™ App giver dig et nemt overblik over hele hjemmets
varmeløsning. Der kan være op til 20 forskellige brugere på varmeløsningen, så hele familien kan følge med.
Du kan også lave begrænsninger i indstillinger, hvis du ikke vil have pilfingre i systemet.
Kobler du en Danfoss Ally™ gateway på, har du mulighed for at stemmestyre dit gulvvarmesystem fra
Google Home og Amazon Alexa. Det er ægte smartvarme!

Se mere på gulvvarme.danfoss.dk

Madværksted
læseplads
Samlingspunkt

Køkkenet er ikke bare et sted, du laver
mad. I samles her og lever her. Derfor skal
køkkenet holde til hverdagen uden at gå på
kompromis med æstetik og personlig stil.
H22-grebet tager det enkle køkkendesign til
nye højder. Med rene linjer og et funktionelt
design bringes det todelte skuffe-look
i spil i indretningen.

Oplev ÅRETS NYHEDER i Svane-butikken
og på svane.com
Følg os på /
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Fremtidens
tendenser i
nybyggeri
Af Anja Bisgaard Gaede
Trend- og forbrugerspecialist
SPOTT trends & business

Hvilke tendenser påvirker fremtiden inden for nybyggeri?
Trendbureauet SPOTT trends & business ser på nogle af
fremtidens tendenser indenfor nybyggeri, og stiller skarpt
på hvordan velvære forandrer sig, hvilke investeringer er
gode, og vejen til det personlige nybyg.

Boligmarkedet har været under stor udvikling det seneste
år. En cocktail af stigende renter, øgede energiudgifter og et
2021 med meget høj salgsaktivitet fører i øjeblikket til faldende
udbud af boliger og et aftagende tempo. Ifølge boligsiden.dk
er salget af helårsgrunde faldende siden 2019, men tallene
indikerer også en stabilitet. Frem mod 2024 er forventningen,
at nybyggeri vil fortsætte den stabile udvikling, og at der især
vil være incitament til bygge inden det nye boligskattesystem
træder i kraft januar 2024.
Kigger man længere frem end blot den nuværende situation for
nybyg har forskellige emner indvirkning på, hvordan nybyggeri
vil udvikle sig. Corona-pandemien har på forskelligvis sat sine
spor, men også mere længerevarende forandringer har indflydelse på fremtidens tendenser i nybyggeri.

Omlokalisering og arbejde som aktivitet
En effekt af corona-pandemien er de mere fleksible arbejdsformer i kraft at nye digitale løsninger. Det sætter sine spor på
dels placering af boligen og på indretningen. Især i udlandet
ser man stigende bevægelse fra bycentrum til ydre områder
af større byer. Corona-pandemien har betydet, at flere kan
vælge at komme tættere på naturen og længere væk fra byens
centrum, fordi arbejde ikke længere er et sted, men en aktivitet.
”Work from everywhere” er det nye mantra. Rent faktisk er der
planer og eksperimenter i Europæiske storbyer som Paris og
Berlin, hvor man i centrum forsøger at lave ”nybyggermiljøer”,
hvor man tænker i maksimalt 15 min. afstand til essentielle
behov, og planlægger større arealer til bilfrie zoner. I Danmark
er det hovedsagelig i yderområder af top tyve byerne helårsgrundene placeres. Og skønt det ikke er væsentlig anderledes
end før corona afspejler det endnu mere efterspørgslen. I
fremtiden vil vi i endnu højere grad efterspørge muligheden for
at være tæt på rekreative områder, boligområder med fokus
på gå og cykelafstande samt mindre bynærmiljøer. For mange
af de ting vi skulle nå eller gøre i bycentrum, kan vi skaffe os

46

digitalt. Men andre ord har den tid vi bruger på forskellige
lokationer ændret sig, hvor hjemmet optager mere af ugens tid.
Dermed fortsætter også behovet for hjemmets indretning har
rammerne for den mere hybride tilværelse.

Det nye velvære
Velvære er et andet emne til nybyggeri i fremtiden. Coronapandemien har også bidraget til fokus på velvære, men
velvære går bredere end blot badeværelset, og influerer
boligen som helhed. Det er velvære i forhold til sanserne i bred
forstand. Det er eksempelvis materialevalg med betydning for
indeklimaet eller akustik-løsninger med betydning støjniveauet,
når livet leves i boligen. Det er velvære omkring det at opholde
sig i boligen. Velvære kan også handle om bekvemmelighed
(convenience) med fokus på løsninger som gør ting nemmere
eller smarte lige fra planløsning til teknologi. Velvære kan også
være at tænke i fleksible løsninger, så boligen hurtigere kan
tilpasses forskellige behov og aktiviteter. Velvære er den nye
form for luksus, som ikke handler om show off, men om
løsninger, der gør boligen sanselig, rar og nem at opholde i.

Bæredygtighed – fra valg til krav
Nært tilknyttet velvære er også begrebet bæredygtighed,
som også vil influere fremtidens nybyggeri, men hvor i dag fra
bygherre er et aktivt valg at vælge mere bæredygtige løsninger
kommer det i fremtiden til at blive mere en selvfølgelighed.
Tiltagende lovgivning gør, at virksomheder som producerer
materialer til byggeri i højere grad bliver stillet krav om, at
produkterne skal opfylde flere bæredygtige krav. Det er især på
dette område vi vil opleve en stor forandring, hvis man
sammenligner nybyg i 2020 og 2030. I 2022 er vi fortsat i
begyndelsen af denne forandringsproces, men for at fremtidssikre nybyggeri i dag vil det at tænke i bæredygtige materialer
være en god investering.
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Energi, drift og forbrug fylder mere
Et af de områder som kan presse valg af både velværeløsninger og bæredygtighed for nybyg er energi og forbrug.
At fremtidssikre boligens energiløsning kan tage en betragtelig
del af budgettet. Energiløsningerne til nybyggeri har dog sine
klare fordele i forhold til at etableret byggeri. Standarderne som
nybyg laves efter er allerede maksimalt energivenlige, og egentlige nulenergihuse er også en mulighed. Energi, drift og forbrug
vil i de kommende år være et stort fokusområde, men også et
område, hvor udviklingen vil gå stærkt og løsninger i 2030 vil
være markant anderledes end dem vi har i dag.

Farver er vejen til personlige nybyg
En af de store udfordringer for nybyggeri er at gøre det personligt,
hvilket også skal ses i lyset af det krævende og stigende fokus
på drift og forbrug. Når væsentlige andele af budgettet
anvendes på ikke-synlige løsninger som energi, så bliver det en
udfordring også at få plads og budget til at skabe individuelle
løsninger, som kan personliggøre nybyggeriet. Men selvom
man arbejder indenfor standarder, kan det gennem eksempelvis farver lade sig gøre at gøre et nyt hus mere personligt.

Farvede vægge og farvet møbelinventar i bad og køkken er en
måde, hvorpå budgettet ikke nødvendigvis bliver øget, men
hvor udtrykket kan skabe stor forandring. Farver har længe
været på vej tilbage i boligen, men kræver selvfølgelig en
større stillingtagen end hvis hele huset blot er hvidt. En måde
at arbejde med at få farver ind i boligen er ved at arbejde med
en farveskala af 3-4 nuancer for hele boligen eller lave en
farveskala pr. rum. I mindre rum kan det også hjælpe at male
loftet samme farve som væggene for at gøre rummet større
via en uendelighedsfornemmelse. Vælger man farvet køkken
eller bad inventar er det oplagt at vægfarven enten matcher
eller blot harmonerer med farven. Udover farver er vægge med
struktur eller matte kalkede overflader også et alternativ til
malede vægge.
Endelig er det også en mulighed at gøre valget af det udvendige byggemateriale mere personligt gennem valg af andre
farver tegl eller beklædning. Udbuddet af murstenfarver er
langt større end det som afspejles i nybyggerkvartererne pt.,
også her øges udgiften ikke nødvendigvis selvom der vælges
en anden farve. Ved at vælge mursten som ligger 1-2 nuancer
fra et etablerede byggeri giver man sit byggeri mere personligt
præg.
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Vores

samarbejdspartnere
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med markedets bedste energi-parametre

+ INNOVATIVT DESIGN

MED MULIGHEDER
Vinduet kan bestilles i en
lang række standardstørrelser
eller tilpasses netop dine
specifikke behov

+ FRISK LUFT AD LIBITUM
Vælg mellem den elektriske
åbne-lukke-funktion eller en
fast karm

EW2284 Terracotta

Det originale FAKRO fladtagsvindue med et topmoderne, prisvindende
design sikrer mest muligt dagslys selv på grå vinterdage.

www.fakro.dk

sten er med til at understrege dit
ryk og dit helt eget hjem. Mulighederne
t hus, der afspejler netop din stil og smag,
med mursten.

se i vores univers af mursten, der fås i en
tte med forskellige overfladestrukturer
ger, som er med til at give murværket
flotte karakter. Gør udtrykket levende
d forskellige forbandter og mønstre, der
skyggespil og variation i facaden. Tegl
materiale, der kun bliver smukkere med
n er kort sagt for livsnydere, der går op i
sker minimalt vedligehold.

usbyggerunivers, hvor vi giver inspiration
sten og gør det let selv at lege med
in facade.

EGERNSUND
WIENERBERGER
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FIND OS ONLINE
Læs mere om Byg&Nyt på vores hjemmeside:
www.bygognyt.dk

Vi finansierer din grund til 0%*
Overvejer du at bygge dit eget drømmehus?
Hvis du står for byggeriet og indretningen, så sørger vi for, at du går ind til projektet med en god, økonomisk
mavefornemmelse.
Hos os kan du nemlig finansiere din grund til 0%* i rente helt uden oprettelsesgebyr – og du får hjælp og
rådgivning igennem hele processen.
Som kunde i Nordea får du:
• Finansiering af din byggegrund til 0%* i rente og uden oprettelsesgebyr
• En boligrådgiver som sparringspartner, der vil hjælpe dig hele vejen, til dit drømmehus står færdigt
• Lånebevis til dit byggeri inden for 24 timer
• Rabat på dine forsikringer
Lyder det som noget for dig?
Kontakt Filialdirektør Esben Andersen på tlf. 55 47 98 70 eller mail esben.ferslov.andersen@nordea.com
Så finder vi en god løsning til dig, som du er tryg ved.

*Den variable rente på 0 pct. gælder maksimalt op til 2 år, hvorefter lånet forfalder til fuld indfrielse. Renten forudsætter i øvrigt, at
du bruger Nordea koncernen til alle dine daglige bankforretninger og boligfinansiering herunder endelig finansiering af byggeriet.
Tilbuddet gælder for nyoprettede Nordea BoligKredit Grund på købstidspunktet. Ved en kredit med variabel rente, hvor hovedstolen er
500.000 kr., vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 490.970 kr. Stiftelsesomkostningerne udgør alene tinglysningsafgiften på
9.030 kr. Med en variabel debitorrente på 0 pct. og en løbetid på 2 år med annuitetsafvikling, vil lånet have en ÅOP på 0,94 pct. Lånet
afvikles de første 2 år med syv ydelser på 4.167 kr. pr. kvartal, svarende til afvikling på et 30-årigt lån, hvorefter lånet indfries fuldt ud
med en ydelse på 470.833 kr. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 500.000, hvoraf de samlede omkostninger udgør
9.030 kr. Ved en kredit med variabel rente, hvor hovedstolen er 500.000 kr., vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 490.970 kr.
Stiftelsesomkostningerne udgør alene tinglysningsafgiften på 9.030 kr. Med en variabel debitorrente på 0 pct. og en løbetid på 2 år med
afdragsfrihed, vil lånet have en ÅOP på 0,92 pct. Lånet forfalder til fuld indfrielse efter 2 år med en ydelse på 500.000 kr. Det samlede
beløb, der skal betales tilbage vil være 500.000, hvoraf de samlede omkostninger udgør 9.030 kr.

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland

APS

Udstillerne 2022
Find inspiration til din nye drømmebolig hos et af
vores 9 byggefirmaer

Vi glæder os til at byde jer
velkommen

FØLG OS PÅ FACEBOOK OG INSTAGRAM
www.bygognyt.dk

