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ATT BYGGA ETT EGET HUS är bland det 

svåraste man kan göra, det tycker de allra 

flesta. Det sker ju kanske bara en gång i livet, 

så det är ju helt naturligt. 

Valen är många och svåra. Storlek? 

Planlösning? Fasad? Ytskikt? Färg? Kök? 

Vitvaror? Snickare? Murare? Elektriker? 

Rörläggare? Målare?

Frågetecknen staplas på varandra och 

istället för en lustfylld resa till ett eget hus blir 

husbygget en tung börda, ibland innan man 

ens hunnit sätta spaden i marken.

Vi på C4 hus vet hur det kan vara.

Genom åren har vi sett många entusiastiska 

nybyggare som gett upp innan de ens hunnit 

stänga huskatalogerna. Därför har vi bestämt 

oss för att hjälpa till på allra bästa sätt, med all 

vår kunskap och långa erfarenhet.

Vi hälsar dig välkommen till vår nya serie 

kloka, välbyggda och prisvärda hus, som vi 

kallar BÄSTA HEMMET. Med BÄSTA HEMMET 

gör vi det inte bara riktigt enkelt för dig att 

välja. Vi gör det dessutom väldigt enkelt för dig 

att bygga. Och sist men inte minst gör vi det 

enklare för dig att gå till banken.

I serien BÄSTA HEMMET hittar du tolv 

hus i olika storlekar, ritade av våra välkända 

arkitekter. De tolv husen har varierande 

planlösningar med hög standard, som 

dessutom är möjlig att uppgradera, för den 

som vill.

Alla hus i serien BÄSTA HEMMET får sina 

stommar tillverkade i säker inomhusmiljö 

och byggs sedan på plats av våra noggrant 

utvalda hantverkare. 

Vi ansvarar för hela bygget från första 

spadtaget till sista penseldraget. Under hela 

byggtiden har du en enda kontaktperson som 

du när som helst kan ringa. Och det pris vi 

kommit överens om är alltid det som gäller när 

du får nyckeln i handen.

Välkommen till BÄSTA HEMMET från C4 Hus 

och till Lugnet, Vilan, Lyckan, Glädjen och 

Fröjden.

Gör det enkelt 
för dig.
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Allt detta ingår i Bästa Hemmet.

Grund
Platta på mark med med vattenburen golvvärme.

Ytterväggar
Träkonstruktion med maximal isolering och 
täthet.

Möjlighet att välja mellan liggande träpanel, 
stående träpanel, putsad fasad eller tegel.

Yttertak
Ytbehandlade betongpannor. Möjlighet att välja 
mellan en rad olika kulörer.

Takavvattning
Lackad stålplåt. Möjlighet att välja mellan en rad 
olika kulörer.

Fönster och fönsterdörrar
Vitmålade träfönster och träfönsterdörrar med  
3-glas energifönsterruta.

Ytterdörr
Ytterdörr från Snickar-Per med 3-glas 
energiruta.

Värmesystem
Frånluftsvärmepump med golvvärme och på 
andra plan i våra 2-planshus, radiatorer med 
vattenburen värme.

Golv
Klinker i entré, klädvård, bad och WC/Dusch.

Parkett i kök/matplsats, vardagsrum/allrum, 
sovrum och klädkammare.

Innerväggar
Välj mellan målade och tapetserade innerväggar.

Kakel i bad och WC/Dusch.

Innertak
Gipsplank.

Innerdörrar
Släta, vitmålade med tätningslist i karm.

Fönsterbänkar
Släta, vitmålade.

Kök
Vitmålad stomme med vitlackad slät lucka.

Bänkskiva i laminat, välj mellan flera olika 
mönster och kulörer.

Infälld diskbänk, infälld spishäll, inbyggnadsugn, 
inbyggnadsmicro, kyl, frys, diskmaskin och 
köksfläkt. Stänkskydd i kakel.

Bad
Vägghängt skåp med överliggande tvättställ 
och spegel. Toalettstol och dusch med 
termostatblandare.

WC/Dusch
Tvättställ med spegelskåp. Toalettstol och dusch 
med termostatblandare.

Klädvård
Bänkskiva i vit laminat med infälld tvättho. 
Bänkskåp med vitlackerade luckor på rostfria 
stödben med bänkskiva, över tvättmaskin och 
torktumlare.
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Villa Lugnet
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VILLA LUGNET 1

Ett 1-planshus med boyta 121,6 m2
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Villa Lugnet 1
Ett mångsidigt 1-planshus med tre sovrum, allrum, vardagsrum, kök, 

bad, WC/Dusch, två klädkammare och klädvårdsutrymme, fördelade på 

121,6 kvadratmeter.

Badrum och den större klädkammaren med genomgång till klädvård, 

ligger i direkt anslutning till det större sovrummet. I klädvårdsutrymmet 

finns även ingång utifrån, som en praktisk groventré.

De övriga två mindre sovrummen ligger i andra delen av huset och 

gränsar till allrummet. 

Det välplanerade vardagsrummet och köket ger generösa 

sällskapsutrymmen.

Lugnet 1 är för den mindre familjen eller paret som uppskattar ett 

praktiskt och lättskött boende i ett plan.
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VILLA LUGNET 1

Ett 1-planshus med boyta 121,6 m2
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VILLA LUGNET 1

Ett 1-planshus med boyta 121,6 m2Lugnet 1

Skala 1:100
1 cm = 100 cm

Entrevåning 121,6 m2

Boarea 134,4 m2

G

G U/M

DM ST TT TM

K/S F

VP IG L

Sovrum 2
9,7 m2

Allrum
11,1 m2

Sovrum 3
9,5 m2

Klk 2
2,0 m2

WC/D
3,6 m2

Entré
2,7 m2

Kök/matplats
16,1 m2

Klädvård
7,8 m2

Vardagsrum
30,7 m2

Hall
3,8 m2

Klk 1
3,3 m2

Bad
4,5 m2

Sovrum 1
11,8 m2

TORKTUMLARETT

TVÄTTMASKINTM

DISKMASKINDM

HÖGSKÅP MED UGN OCH MICROU/M

KYL / SVALSKÅPK/S

SPISHÄLL MED FLÄKT

FRYSF

LINNESKÅPL

GARDEROBG

INSTALLATIONSGARDEROBIG

ÖPPEN SPIS (TILLVAL)

VÄRMEPUMPVP

STÄDINREDNINGST

HALV-VÄGG
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VILLA LUGNET 2

Ett 1-planshus med boyta 132,2 m2
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Villa Lugnet 2
På totalt 132,2 kvadratmeter hittar du fyra sovrum, allrum, vardagsrum, 

kök, bad, WC/Dusch, två klädkammare och klädvårdsutrymme.

Badrum och den större klädkammaren med genomgång till klädvård, 

ligger i direkt anslutning till det större sovrummet. I klädvårdsutrymmet 

finns även ingång utifrån, som en praktisk groventré.

De övriga tre mindre sovrummen ligger i andra delen av huset och 

gränsar till ett avskilt allrum.

Det välplanerade vardagsrummet och köket ger generösa 

sällskapsutrymmen.

Lugnet 2 passar den lite större familjen som uppskattar livet 

tillsammans men även vill ha egen tid, var för sig.
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VILLA LUGNET 2

Ett 1-planshus med boyta 132,2 m2
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VILLA LUGNET 2

Ett 1-planshus med boyta 132,2 m2

Lugnet 2

Skala 1:100
1 cm = 100 cm

Entrevåning 132,2 m2

Boarea 145,8 m2

G G

U/M

DM

K/S F

VP IG L

ST TT TMG

Allrum
8,7 m2

Hall 2
2,0 m2

Vardagsrum
30,7 m2

Hall 1
3,8 m2

Sovrum 1
11,8 m2

Bad
4,5 m2

Klk 1
1,0 m2

Klädvård
7,8 m2

Kök/matplats
16,1 m2

Entré
2,7 m2

WC/D
3,6 m2

Sovrum 4
9,7 m2

Klk 2
2,0 m2

Sovrum 2
9,9 m2

Sovrum 3
9,9 m2

TORKTUMLARETT

TVÄTTMASKINTM

DISKMASKINDM

HÖGSKÅP MED UGN OCH MICROU/M

KYL / SVALSKÅPK/S

SPISHÄLL MED FLÄKT

FRYSF

LINNESKÅPL

GARDEROBG

INSTALLATIONSGARDEROBIG

ÖPPEN SPIS (TILLVAL)

VÄRMEPUMPVP

STÄDINREDNINGST

HALV-VÄGG
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VILLA LUGNET 3

Ett 1-planshus med boyta 137,6 m2
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Villa Lugnet 3
Ett generöst 1-planshus med väl tilltagna utrymmen rakt igenom, totalt 

137,6 kvadratmeter.

Det välplanerade huset har fyra sovrum, allrum, vardagsrum, kök, 

bad, WC/Dusch, två klädkammare och klädvårdsutrymme.

Badrum och den större klädkammaren med genomgång till klädvård, 

ligger i direkt anslutning till det större sovrummet. I klädvårdsutrymmet 

finns även ingång utifrån, som en praktisk groventré.

De övriga tre mindre sovrummen ligger i andra delen av huset och 

gränsar till ett avskilt allrum.

Det välplanerade vardagsrummet och köket ger generösa 

sällskapsutrymmen.

Lugnet 3 är för den stora familjen med något äldre barn som 

uppskattar livet tillsammans men även vill ha egen tid, var för sig.
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VILLA LUGNET 3

Ett 1-planshus med boyta 137,6 m2
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VILLA LUGNET 3

Ett 1-planshus med boyta 137,6 m2

Skala 1:100
1 cm = 100 cm

Entrevåning 137,6 m2

Boarea 151,4 m2

Vardagsrum
31,7 m2

Hall 1
3,8 m2

Kök/Matplats
16,9 m2

KLK 1
3,3 m2 Bad

4,5 m2

Sovrum 1
11,8 m2

Sovrum 4
10,4 m2

KLK 2
2,6 m2

Entré
2,7 m2

WC/D
3,9 m2

Sovrum 3
10,0 m2

Allrum
10,3 m2

Hall 2
2,6 m2

Sovrum 2
10,0 m2

FK/S

ST TT TM

IG LVP

U/M

DM

G

G

G

Lugnet 3

Klädvård
7,8 m2

TORKTUMLARETT

TVÄTTMASKINTM

DISKMASKINDM

HÖGSKÅP MED UGN OCH MICROU/M

KYL / SVALSKÅPK/S

SPISHÄLL MED FLÄKT

FRYSF

LINNESKÅPL

GARDEROBG

INSTALLATIONSGARDEROBIG

ÖPPEN SPIS (TILLVAL)

VÄRMEPUMPVP

STÄDINREDNINGST

HALV-VÄGG
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Villa Vilan
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VILLA VILAN 1

Ett 1-planshus med boyta 93,5 m2
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Villa Vilan 1
Ett väldesignat 1-planshus med pulpettak och 93,5 mycket klokt 

planerade kvadrat. 

Den öppna planlösningen med vardagsrum och kök/matplats i vinkel 

kombinerat med fönsterpartier och entré till uteplatsen, ger det lilla 

huset en härlig rymd.

Samtliga tre sovrum ligger väl avskilda från varandra och från 

klädvårdsutrymmet når man praktiskt uteplatsen och trädgården.

Vilan 1 passar paret som uppskattar ett praktiskt och lättskött 

boende i ett plan.
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VILLA VILAN 1

Ett 1-planshus med boyta 93,5 m2
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VILLA VILAN 1

Ett 1-planshus med boyta 93,5 m2

Sovrum 3
10,9 m2

G

Vardagsrum
22,3 m2

Entré
2,4 m2

Hall
8,4 m2

Sovrum 1
13,0 m2

G

TM

IG

VP

U/M

G

G

K/S

F

STDM

G

G

L

Kök/Matplats
12,7 m2

Klädvård
6,1 m2

Sovrum 2
9,1 m2

Bad
5,0 m2

Skala 1:100
1 cm = 100 cm

Entrevåning 93,5 m2

Boarea 106,3 m2

Vilan 1

TORKTUMLARETT

TVÄTTMASKINTM

DISKMASKINDM

HÖGSKÅP MED UGN OCH MICROU/M

KYL / SVALSKÅPK/S

SPISHÄLL MED FLÄKT

FRYSF

LINNESKÅPL

GARDEROBG

INSTALLATIONSGARDEROBIG

ÖPPEN SPIS (TILLVAL)

VÄRMEPUMPVP

STÄDINREDNINGST

HALV-VÄGG
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VILLA VILAN 2

Ett enplanshus med boyta 129,4 m2
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Villa Vilan 2
1-planshus på 129,4 kvadratmeter med pulpettak och en planlösning 

som erbjuder mycket generösa ytor. 

För ytterligare rymd i det stora köket/vardagsrummet på hela  

59 kvadratmeter, finns det möjlighet att få ryggåstak som tillval.

Det stora sovrummet är försett med stor klädförvaring bakom 

skjutparti.

Som tillval finns möjlighet att göra om en del av vardagsrummet  

till ett fjärde sovrum, hemmakontor eller gästrum.

Det väl tilltagna klädvårdsutrymmet har ingång utifrån, som en 

praktisk groventré.

Vilan 2 är för den stora, växande familjen som ställer höga krav  

på utrymme.
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VILLA VILAN 2

Ett enplanshus med boyta 129,4 m2
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VILLA VILAN 2

Ett enplanshus med boyta 129,4 m2

IG

ST

TT

TM

DM

G

G
VP

K/SF

G

G

L

U/M

Sovrum 3
9,5 m2

Bad
5,9 m2Kök

13,6 m2

Vardagsrum/Matplats
45,6 m2

Entrè
6,4 m2 Sovrum 2

9,5 m2

Hall
6,0 m2

Sovrum 1
17,4 m2

Klädvård
7,6 m2

Skala 1:100
1 cm = 100 cm

Entrevåning 129,4 m2

Boarea 143,9 m2

WC/D
3,9 m2

Vilan 2

TORKTUMLARETT

TVÄTTMASKINTM

DISKMASKINDM

HÖGSKÅP MED UGN OCH MICROU/M

KYL / SVALSKÅPK/S

SPISHÄLL MED FLÄKT

FRYSF

LINNESKÅPL

GARDEROBG

INSTALLATIONSGARDEROBIG

ÖPPEN SPIS (TILLVAL)

VÄRMEPUMPVP

STÄDINREDNINGST

HALV-VÄGG
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Villa Lyckan
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VILLA LYCKAN 1

Ett 1 ½ -planshus med boyta 102,5 m2 + inredningsbar vind på 65,7 m2.
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Villa Lyckan 1
Med inredningsbar vind på 65.7 kvadratmeter och generös volym, 

öppnar detta 1 ½ -plans hus möjligheter för familjen som planerar att 

växa.

I markplanet med boyta på 102,5 kvadratmeter ligger de tre 

sovrummen väl samlade och praktiskt i direkt anslutning till badrum 

och klädvårdsutrymme.

Den öppna planlösningen med det kombinerade köket/matplatsen 

och vardagsrummet på hela 41 kvadratmeter har ett underbart 

ljusinsläpp.

De generösa ytorna kan kompletteras med uteplats i två 

väderstreck.

Lyckan 1 är för den lilla familjen som planerar att bli större och 

uppskattar ett boende i mer än ett plan.
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VILLA LYCKAN 1

Ett 1 ½ -planshus med boyta 102,5 m2 + inredningsbar vind på 65,7 m2.
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VILLA LYCKAN 1

Ett 1 ½ -planshus med boyta 102,5 m2 + inredningsbar vind på 65,7 m2.

G TM

TT

IG

VP

ST

F

U/M

K/S

Sovrum 1
13,7 m2 Sovrum 2

9,4 m2

Vardagsrum
24,6 m2

Kök/Matplats
16,6 m2

Entré
7,2 m2

Hall
8,5 m2

Klädvård
5,0 m2

Bad
4,4 m2

Sovrum 3
8,8 m2

GG

DM

G

G

G

Skala 1:100
1 cm = 100 cm

Entrevåning 102,5 m2

Boarea 114,4 m2

Lyckan 1

TORKTUMLARETT

TVÄTTMASKINTM

DISKMASKINDM

HÖGSKÅP MED UGN OCH MICROU/M

KYL / SVALSKÅPK/S

SPISHÄLL MED FLÄKT

FRYSF

LINNESKÅPL

GARDEROBG

INSTALLATIONSGARDEROBIG

ÖPPEN SPIS (TILLVAL)

VÄRMEPUMPVP

STÄDINREDNINGST

HALV-VÄGG



36

VILLA LYCKAN 2

Ett 1 ½ -planshus med boyta 103,4 m2 + inredningsbar vind på 57,3 m2
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Villa Lyckan 2
Med inredningsbar vind på 57,3 kvadratmeter, öppnar detta  

1 ½ -planshus möjligheter för familjen som planerar att växa.

I markplanet med boyta på 103,4 kvadratmeter ligger de tre 

sovrummen väl samlade och praktiskt i direkt anslutning till badrummet.

Den öppna planlösningen med det kombinerade köket/matplatsen 

och vardagsrummet på hela 43 kvadratmeter har fina ljusinsläpp som 

ger en härlig rymd.

Klädvårdsutrymmet har ingång utifrån, som en praktisk groventré.

Lyckan 2 är för den lilla familjen som planerar att bli större och 

uppskattar ett boende i mer än ett plan.
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VILLA LYCKAN 2

Ett 1 ½ -planshus med boyta 103,4 m2 + inredningsbar vind på 57,3 m2
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VILLA LYCKAN 2

Ett 1 ½ -planshus med boyta 103,4 m2 + inredningsbar vind på 57,3 m2

TORKTUMLARETT

TVÄTTMASKINTM

DISKMASKINDM

HÖGSKÅP MED UGN OCH MICROU/M

KYL / SVALSKÅPK/S

SPISHÄLL MED FLÄKT

FRYSF

LINNESKÅPL

GARDEROBG

INSTALLATIONSGARDEROBIG

ÖPPEN SPIS (TILLVAL)

VÄRMEPUMPVP

STÄDINREDNINGST

HALV-VÄGG

Sovrum 1
13,5 m2

Hall
9,4 m2

Sovrum 2
10,2 m2

Sovrum 3
8,2 m2

Vardagsrum
25,7 m2

Kök/Matplats
17,3 m2

Entré
6,7 m2

Bad
4,4 m2

Klädvård
6,7 m2

Skala 1:100
1 cm = 100 cm

Entrevåning 103,4 m2

Boarea 115,3 m2

Lyckan 2

G

G

K/S

IGVP

ST TT TM

G

U/M DM

F

G

G

L
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Villa Glädjen
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VILLA GLÄDJEN 1

Ett 2-planshus med boyta 130,2 m2 (65,1 m2/plan)
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Villa Glädjen 1
Ett kompakt 2-planhus med pulpettak och två lika stora plan på totalt 

130,2 kvadratmeter.

På entréplan finner vi ett generöst vardagsrum. Stora glaspartier 

mot uteplats ger ett gott ljusinsläpp som skapar extra rymd i hela 

planet.

Klädvårdsutrymmet har ingång utifrån, som en praktisk groventré.

Familjens tre sovrum, bad, klädkammare och privata allrum hittar vi 

på övre plan. 

Allrummet kan även bli ett fjärde sovrum, hemmakontor eller 

gästrum.

Glädjen 1 passar barnfamiljen som föredrar att separera 

sällskapsytor och sitt privata boende.
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VILLA GLÄDJEN 1

Ett 2-planshus med boyta 130,2 m2 (65,1 m2/plan)
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VILLA GLÄDJEN 1

Ett 2-planshus med boyta 130,2 m2 (65,1 m2/plan)

Vardagsrum
31,2 m2

Hall
3,4 m2 

Sovrum 1
14,1 m2

Sovrum 3
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Klk
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Allrum
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Sovrum 2
12,6 m2

WC/D
3,4 m2

Klädvård
4,9 m2

Entré
3,0 m2

Kök/matplats
16,2 m2

Glädjen 1

Skala 1:100
1 cm = 100 cm

Entrevåning 65,1 m2

Övervåning 65,1 m2

Boarea 74,4 m2
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F

DM

ST

U/M

G

G

G

TORKTUMLARETT

TVÄTTMASKINTM

DISKMASKINDM

HÖGSKÅP MED UGN OCH MICROU/M

KYL / SVALSKÅPK/S

SPISHÄLL MED FLÄKT

FRYSF

LINNESKÅPL

GARDEROBG

INSTALLATIONSGARDEROBIG

ÖPPEN SPIS (TILLVAL)

VÄRMEPUMPVP

STÄDINREDNINGST

HALV-VÄGG



46

VILLA GLÄDJEN 2

Ett 2-planshus med boyta 136,2 m2 (68,1 m2/plan)
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Villa Glädjen 2
Ett välplanerat 2-planshus på totalt 136 kvadratmeter, lika fördelat på 

de två planen.

Entréplan med generösa utrymmen i vardagsrum, kök/matplats, 

WC/Dusch och klädvårdsutrymme med egen ingång utifrån, som en 

praktisk groventré.

På övre plan hittar vi tre väl tilltagna sovrum, badrum, klädkammare 

och familjens privata allrum, som även kan bli ett fjärde sovrum, 

hemmakontor eller gästrum.

Glädjen 2 är för familjen med lite större barn som föredrar att 

separera sällskapsytor och sitt privata boende.
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VILLA GLÄDJEN 2

Ett 2-planshus med boyta 136,2 m2 (68,1 m2/plan)
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VILLA GLÄDJEN 2

Ett 2-planshus med boyta 136,2 m2 (68,1 m2/plan)

TORKTUMLARETT

TVÄTTMASKINTM

DISKMASKINDM

HÖGSKÅP MED UGN OCH MICROU/M

KYL / SVALSKÅPK/S

SPISHÄLL MED FLÄKT

FRYSF

LINNESKÅPL

GARDEROBG

INSTALLATIONSGARDEROBIG

ÖPPEN SPIS (TILLVAL)

VÄRMEPUMPVP

STÄDINREDNINGST

HALV-VÄGG
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Glädjen 2

Skala 1:100
1 cm = 100 cm

Entrevåning 68,1 m2

Övervåning 68,1 m2

Boarea 77,6 m2
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Sovrum 1
13,7 m2
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G
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U/M
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VILLA GLÄDJEN 3

Ett 2-planshus med boyta 157 m2 (78,6 m2/plan)
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Villa Glädjen 3
Ett väldisponerat 2-planshus på totalt 157,2 kvadratmeter, lika fördelat 

på de två planen.

På entréplan med öppen planlösning och fina ljusinsläpp hittar du 

kök/matplats och vardagsrum i vinkel, ett sällskapsutrymme på hela 

51 kvadratmeter. 

Entréplan rymmer även WC/Dusch, klädkammare och 

klädvårdsutrymme med egen ingång utifrån, som en praktisk groventré.

På övre plan ligger familjens fyra sovrum, varav det största på 

generösa 16 kvadratmeter. Väldisponerat badrum, väl tilltagen hall och 

klädkammare gör familjens eget plan till ett bekvämt privat boende.

Glädjen 3 passar den lite större familjen med lite äldre barn.
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VILLA GLÄDJEN 3

Ett 2-planshus med boyta 157 m2 (78,6 m2/plan)
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VILLA GLÄDJEN 3

Ett 2-planshus med boyta 157 m2 (78,6 m2/plan)
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Glädjen 3
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Villa Fröjden
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VILLA FRÖJDEN 1

Ett 2-planshus med boyta 140 m2 (70 m2/plan)
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Villa Fröjden 1
Ett spännande 2-plans hus på totalt 140 kvadratmeter, lika fördelat på 

de två planen.

Ett välplanerat entréplan rymmer kök/matplats, WC/Dusch, 

klädkammare och klädvårdsutrymme med egen ingång utifrån, som en 

praktisk groventré. 

Del av det stora vardagsrummet, kan bli ett fjärde sovrum, kontor 

eller gästrum.

På övre plan ligger familjens tre sovrum, allrum, bad och 

klädkammare. 

Generösa förvaringsutrymmen med klädkammare på varje plan ger 

ett praktiskt boende.

Fröjden 1 passar den lite större familjen med lite äldre barn.
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VILLA FRÖJDEN 1

Ett 2-planshus med boyta 140 m2 (70 m2/plan)
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VILLA FRÖJDEN 1

Ett 2-planshus med boyta 140 m2 (70 m2/plan)
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VILLA FRÖJDEN 2

Ett 2-planshus med boyta 142,6 m2 (76,2 m2 + 66,4 m2)
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Villa Fröjden 2
Ett rymligt 2-planshus med generösa sällskapsytor på totalt  

142,6 kvadratmeter.

Den öppna planlösningen på entréplan med kök/matplats och 

vardagsrum på nästan 50 kvadratmeter är en perfekt mötesplats  

för nära och kära.

På entréplan hittar du också WC/Dusch och klädvårdsutrymme  

med egen ingång utifrån, som en praktisk groventré. 

Övre plan har ett stort allrum med balkong, väl tilltagen 

klädkammare, två mindre sovrum, ett större sovrum med klädförvaring 

bakom skjutparti och badrum.

Klädkammaren kan enkelt förvandlas till en fin liten arbetsvrå.

Fröjden 2 passar den lite större familjen, som uppskattar 

sällskapsliv med släkt och vänner.
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VILLA FRÖJDEN 2

Ett 2-planshus med boyta 142,6 m2 (76,2 m2 + 66,4 m2)
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VILLA FRÖJDEN 2

Ett 2-planshus med boyta 142,6 m2 (76,2 m2 + 66,4 m2)

Vardagsrum
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Vår totalentreprenad ger 
dig trygghet.

Att köpa och bygga hus är ett stort steg för många, inte minst 

ekonomiskt. Det är därför viktigt att du känner trygghet, både 

när det gäller ekonomi och kvalitet, från första kontakten med 

oss, till dess att vi lämnar över nycklarna till ditt nya hem.

Riktig totalentreprenad innebär att du som kund skriver ett 

enda kontrakt och det gör du med oss. Det innebär också att du 

bara har en enda kontakt och det är med oss. Alla andra kontakter 

sköter vi åt dig.

Pappersarbete som bygglovshandlingar, projektering och andra 

kontakter som kan behövas med myndigheter, tar vi hand om.

Det är vi som håller i hela bygget, från första spadtag till sista 

penseldrag. Vårt team av murare, snickare, plattsättare, elektriker, 

rörmokare och målare är alla noggrant utvalda för sin erfarenhet 

och hantverksskicklighet.

Det vi kommit överens om i kontraktet med dig, är det 

som gäller. Utformning, materialval, kvalitetsnivå, tidplan 

och pris. Och skulle du vilja ändra något under 

resans gång, får du reda på vad kostar och så 

sätter vi även det på pränt.
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Riktigt hantverk, 
inte hafsverk!

Vi väljer våra hantverkare med 

stor omsorg. Deras erfarenhet och 

yrkesskicklighet är en garanti för 

kvalitet, in i minsta detalj. De bygger 

som om de byggde till sig själva, det ser 

du när du tittar närmare på hantverket. 

Stommarna till våra hus tillverkar vi i 

helt skyddad inomhusmiljö. Detta trygga 

sätt att bygga i kombination med vår 

riktiga totalentreprenad gör att vi kan 

erbjuda prisvärda hus av hög kvalitet 

och med god flexibilitet.



Från nu till Lugnet, Vilan, Lyckan, Glädjen eller Fröjden.

Första kontakten
Du kommer alltid i kontakt med 

oss via vår hemsida, email eller 

på telefon. Från första kontakten 

till dess att själva bygget sätter 

igång och byggledaren tar över, 

har du en och samma säljare  

som kontaktperson.

Första mötet
Du träffar säljaren hos oss eller 

hemma hos dig, när det passar  

dig bäst. Tillsammans går vi 

igenom dina behov, önskemål 

och förutsättningar. Har ni egen 

tomt? Ska vi ordna tomt? Hur 

stor är familjen? Planerar ni 

tillökning? Vad får huset kosta?  

Vi gör en ordentlig genomgång 

och behovsanalys!

Vilket hus passar 
på tomten?
Vi tar en grundlig titt på tomten 

och går igenom markförhållanden, 

nivåer och väderstreck. Det är nu 

det börjar växa fram vilket hus 

som passar era förutsättningar 

och som även fungerar bäst på 

tomten. Blir det ett 1-plans hus,  

1 ½ -plans hus eller 2-plans hus?

Val av hus
Nu är det dags att välja något  

av de 12 husen i serien Bästa 

Hemmet. Den varierande plan- 

lösningen, storleken och designen 

på Villa Lugnet, Villa Vilan, Villa 

Lyckan, Villa Glädjen och Villa 

Fröjden gör att vi vågar lova att  

du hittar ett hus som passar  

både dig och din tomt.

Ekonomi
I det här läget kan vi börja räkna 

på vad ditt hus kommer att kosta. 

Din säljare gör en produktionskost-

nadskalkyl som innefattar allt som 

har med husbygget att göra. Inget 

lämnas utanför och kalkylen upp- 

daterar vi sedan löpande, efter att 

du gjort dina tillval och om något 

skulle tillkomma. Du kan alltid titta 

in i din produktionskostnadskalkyl 

med din säljare.

Kontrakt
Baserat på produktionskostnads- 

kalkylen skriver vi ett entreprenad- 

kontrakt. Du har nu gett oss i 

uppdrag att hantera en total- 

entreprenad för ditt husbygge.  

Ett klokt, tryggt och bekvämt  

beslut som sparar mycket tid  

och pengar.

Bygglov
Nu söker vi Bygglov! Vi hjälper 

dig att ta fram allt underlag du 

behöver för att ansöka om  

Bygglov.

Färg och tillval
I katalogen Standard & Tillval för 

Bästa Hemmet hittar du tillvalen  

du kan göra för att ditt nya hem 

ska passa just dig och din smak. 

Det är i detta steg du bestämmer 

den slutliga utformningen på ditt 

nya hem. När du gjort dina val, 

uppdaterar vi produktionskost-

nadskalkylen igen.

Bygget börjar
När Bygglovet är beviljat, finan-

sieringen på plats och du fått ditt 

startbesked av Kommunen, kan vi 

börja med markarbeten, grundlägg-

ning och bygget av ditt hus. Som 

Byggherre är du nu välkommen 

att träffa en av våra erfarna 

Byggledare. Från och med nu tar 

Byggledaren över ansvaret från  

vår säljare. Byggledaren är din  

kontaktperson och ni inleder med 

ett Byggstartsmöte där ni bland 

annat bestämmer inflyttningsdatum.

Huset växer fram
Det är spännande att se sitt nya 

hem växa fram och det går fortare 

än du tror. Du är givetvis varmt 

välkommen på besök både vid 

första spadtaget, grundläggningen 

och när vi reser stommen, men 

med vår totalentreprenad kan du 

helt koppla av och ägna dig åt 

annat.

Slutbesiktning
Före inflyttning får huset besök  

av en opartisk besiktningsman, 

som ser till att huset är byggt  

som vi kommit överens om, både 

i utformning, materialval och 

kvalitet.

Bästa Hemmet 
klart!
Nu väntar Bästa Hemmet bara  

på dig, din familj och era möbler. 

Välkommen till Lugnet, Vilan,  

Lyckan, Glädjen eller Fröjden. 

Vilket av husen i C4 Hus Bästa 

Hemmet du än valt, så hoppas 

vi att du får många fina år med 

många fina stunder.
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Villa Fröjden

Villa Glädjen

Villa Lyckan

Villa Vilan

Villa Lugnet



Huvudkontor Kristianstad

Kontakt
044- 590 99 80
www.c4hus.se 
info@c4hus.se


