


Ungdomsvillan - SWEDARK & ledande leverantörer tillsammans
Ungdomsvillan är ett annorlunda boendekoncept utvecklat av Swedark där ledande leverantörer 
av massiva trähus, kök och badrum tillverkar våra arkitektritade hus. Tillsammans erbjuder vi 
ungdomsvillan – en friggebod på 15 kvadratmeter som inte kräver bygglov - för t.ex. studenter som 
vill bo bra och ändå ha pengar över till annat. Ytsnålt och mycket funktionellt. Men också trivsamt i 
en klassisk atmosfär.
Våra ungdomsvillor planeras i enlighet med många studenters önskemål och drömmar om ljus och 
rymd, en trygg miljö med möjlighet att flytta villan. Nyckeln är ett färdigt koncept och ett industriellt 
byggande baserat på ett system och modultänkande med standardritningar för att få ned både 
tidsåtgången och kostnaderna. Stor vikt har samtidigt lagts vid dynamiska lösningar när det gäller 
val av material och detaljer.
För många år sedan etablerades det företag som är våra huvudleverantörer av Ungdomsvillan. 
Företagen bygger prisvärda massiva och hälsosamma trähus med lång livslängd. Våra leverantörer 
arbetar långsiktigt och har sålt tusentals hus. Det är ledande tillverkare av massiva trähus. Detta 
innebär en trygghet för våra kunder. 

Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete på Swedark för att även i framtiden kunna svara mot 
kundernas högt ställda krav. 

Vi har en fast prislista där det framgår vad varje husmodell kostar Det är enkelt, tryggt och 
ekonomiskt att köpa eller hyra Ungdomsvillan. 

Lycka till med ert nya hem!

 

Gösta Sundberg
Styrelseordförande
Swedark

Ungdomsvillan ett boendekoncept för studenter 
och alla som vill leva ungdomligt.  
Bo klokt – Bo klimatsmart – Bo Bra – Lägre kostnad - Rikare liv 
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Det är enkelt att köpa Ungdomsvillan. Ni behöver 
bara ett avtal för hus och standardgrund. Både 
material och montering ingår i vårt pris. Vi har 
ansvaret för hela husbygget, från grundläggning till 
färdigt hus. 

Eftersom vi kontrollerar hela byggprocessen lämnar 
vi 100 % garanti på såväl huspriset som dagen för 
inflyttning. 

Förmånliga betalningsvillkor 
Det är enkelt, tryggt och ekonomiskt att hyra 
Ungdomsvillan - med förmånliga betalningsvillkor. 
Ni betalar hyran månadsvis i förskott. Vid köp av 
ungdomsvillan betalas nittio procent i förskott och 
resterande i samband med leverans. 

Härifrån kommer ditt hus 
Ungdomsvillan har en produktionsenhet och 
en monteringsenhet. Från ledande leverantörs 
produktionsanläggning levereras platta paket. På 
produktionsort nära kund i Sverige monteras hus 
inklusive kök och badrum samt inredning under tak.  
 
Köket är dolt i massiva allmogeskåp med spegelglas 
för ökat ljus

Ett avtal - en leverantör
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Eftersom vi har kontroll på hela kedjan från träd till 
färdigt massivt klimatsmart trähus, inklusive grund och 
montering, kan vi garantera din inflyttningsdag. Du 
kan i god tid bestämma utflyttning från ditt gamla 
boende, beställa flyttlasset och göra adressändring. 

... och garantier på ditt klimatsmarta hus 
När du köper en ungdomsvilla omfattas det av 
väl tilltagna garantier. Ett års garanterat fast pris 
från beställningsdatum. Ett års villaförsäkring ingår 
tillsammans med en treårig garanti som gäller för 
eventuella fel i leveransen. Dessutom omfattas 
huset av ett mångårigt byggfels försäkring. Med 
ungdomsvillan kan du känna dig fullständigt trygg 
under många år. Det är en bra start på ett nytt 
välgörande boende.

Massivt trä främjar god luftfuktighet, har goda 
värmelagrande egenskaper och är det mest 
klimatpositiva byggmaterialet

Garanterad inflyttningsdag 
i ungdomsvillan... 
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Att bygga hus innebär en stor investering och du som kund ska få 
ett riktigt bra hus och bra service. Vi ger dig alltid ett fast pris på 
massivt trähus på plintgrund eller isolerplatta. 
Inga märkliga kostnader kommer i efterhand. 

Jämför oss gärna med andra 
trähustillverkare. 

Vi har studerat ledande tillverkare som BoKlok (ett 
samarbete mellan Ikea och Skanska) och Älvsbvyhus 
som säljer färdigmonterade trähus kostnadseffektivt. 
Vi har tagit det bästa och anpassat till en 
ungdomsvilla som säljs till lägre pris per kvadratmeter 
och med mycket längre livslängd. Huset är även ett 
av världens mest klimatpositiva.

Att vi kan sälja våra massiva timmerhus så förmånligt 
beror främst på vår rationella produktion. 
Vi kontrollerar hela tillverkningskedjan, från 
skogsråvara till färdigt hus. Vi tillverkar inte bara det 
färdiga huset utan även till exempel inredningar.  
Vi upphandlar allt från ledande underleverantör 
direkt på order och har inga fasta kostnader. 
Kostnadstänkandet går igenom i allt vi gör. 

Ärligt Pris 
Vår syn är att man ska veta vad man betalar för. 
Vi har en fast prislista där det framgår vad varje 
friggebodsmodell inklusive standardgrund kostar. Vi 
kan därför enkelt presentera en totalkalkyl som håller. 

Visst är det trevligt med pengar över? 
Vår syn är att man ska kunna bo bra i ett rejält 
kompakt massivt trähus och ändå ha pengar över 
till annat. Det var så vi tänkte när ungdomsvillan 
startade och det är så vi tänker när vi utvecklar större 
hus baserade på friggebodar.
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Hela vårt tänkande är miljövänligt och klimatpositivt. 
I produktionen använder vi maximalt med massivt 
trä som lagrar koldioxid. Forskning visar att det mest 
klimatpositiva byggmaterialet är trä då jämförelse 
gjorts av hus med beräknad livslängd på femtio år. 
Ju mer trä ju bättre.  Genom att bygga trähus på 
traditionellt sätt med livslängd på flera hundra år 
uppstår helt unika klimatfördelar.

Lägre energikostnader 
Våra massiva trähus är rejält isolerade med 
unik luftkvalité.

Husen är utrustade med fönster som har 
lågemissionsglas med argonfyllda isolerrutor vilket 
innebär att uppvärmningskostnaden blir lägre. 
Otrevligt kallras och köldstrålning från fönstren på 
vintern minimeras. 

Genom god isolering i fönster, dörrar, golv och tak 
och luftvärmeväxlare som återvinner energi samt 
massivt trä med helt unika värmetermiska egenskaper 
uppnås resultat som är enastående. 

Smart användning av varmvatten och el minimerar 
energiförbrukningen. Tillval är supertunn isolering vilket 
ger huset isoleringsförmåga som sk passivhus. El från 
vind och sol erbjuds på ett helt unikt sätt. Kostnaden 
för energin minskas med över 50 %, samtidigt som 
miljön sparas på ett optimalt sätt genom att lagra 
koldioxid. Trevligt för miljön och trevligt för din plånbok 
samt för hälsan då trä även ger optimal luftfuktighet.

Vi tänker klimatpositivt under husets 
hela livslängd
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Ditt hus byggs på någon av våra 
produktionsanläggningar, hos våra underleverantörer 
som alla fungerar efter samma princip - allt som går 
att göra färdigt i produktionsanläggningen görs där. 
Detta för att huset ska hålla högsta tänkbara kvalitet.

Arbetet med ditt hus börjar redan i skogen, där 
de bästa träden väljs ut för att de ska bli en 
Ungdomsvilla. I våra underleverantörers sågverk 
sågas stocken och torkas för att sedan sammanfogas 
till massiva trästockar för minskad sprickbilning och 
förbättrad värmeisolering.

Färdiga friggebodar
Ungdomsvillan är en friggebod på 15 kvadratmeter. 
Den byggs med golv, väggar och innertak. El och vvs 
är installerad. Badrummet färdig med dusch, WC och 
handfat. Köket är klart och övriga möbler är på plats.
Det som återstår att göra när huset är på plats är 
anslutning av el, vatten och avlopp från närliggande 
huvudbyggnad. Dessa arbetsmoment har utförts 
många gånger av erfarna installatörer och alla vet 
alltid exakt vad de skall göra. Friggebodarna fraktas 
med lastbil utan krav på följebil. 

Bara specialister duger 
När det kommer till montering av din nya 
ungdomsvilla har vi erfarna monteringslag som 
arbetar med detta. I det sammansvetsade 
monteringsteamet vet alla vad de ska göra och efter 
bara några timmar är ditt nya hus monterat. Ingen 
onödig tid går som gör att huset är utan el, vatten 
och avlopp. Detta är en bidragande orsak till den 
höga kvaliteten på våra friggebodar. 

Morgondagens Undomsvillor av friggebodar
Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete på våra 
ungdomsvillor för att även i framtiden kunna svara 
mot kundernas högt ställda krav. Nya klimatmål 
skapar nya förutsättningar att bygga massiva trähus 
med lång livslängd och utvecklingen av nya tunna 
isolermaterial sker i dialog med byggforskningen. 

Från träd till Färdigt massivt trähus... 
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Dagen när det är dags att flytta in i ett helt nytt och fräscht hem 
är obeskrivbar. Att för första gången få öppna dörren till det egna, 
nybyggda huset, ett av världens mest klimatpositiva, och nyttja 
de specialdesignade möblerna. Det är helt enkelt känslan  
av Ungdomsvillan.

Ditt välgörande boende 

Nu, när det nya ungdomsvillan står färdigt börjar den 
roliga tiden. Det som tidigare varit mätning på en 
ritning i skala 1:100 blir nu verklighet. Många frågor får 
nu sina naturliga svar. 

Kvalitet i alla detaljer 
Alla detaljer som finns i ungdomsvillan är framtagna 
tillsammans med oss och våra leverantörers arkitekter 
för att få bästa möjliga funktion. Hus, inredning, 
vitvaror och sanitetsporslin tar vi från ledande 
leverantörer.

när det Behövs mer Plats...
Fördelarna med att välja Ungdomsvillan som är 
förberedd som husmodul är flera. Det går även att 
sätta samman flera Ungdomsvillor ihop till ett större 
hus. Ungdomsvillan är förberedd för att bli 30 kvm, 60 
kvm eller 240 kvm i ett plan. Kostnaden för att göra 
övervåningen är låg. Allt som krävs är ett bygglov.

Må sunt i Ert nya hem 
Vi vill ge dig ett prisvärt och tryggt klimatpositivt 
boende. Vi vet att det är viktigt att vara nöjd med sitt 
boende. Du tillbringar en stor del av din tid i hemmet. 
Ett hem där du ska tillbringa många år.
 

Att göra det lilla extra för trivseln är en viktig 
komponent i ett så litet hus som Ungdomsvillan. Ett 
rum som är väldigt viktigt att man trivs med är köket. 
Våra kök är dolda och välplanerade. Det finns goda 
arbetsytor när maten ska förberedas så att måltiden 
kan bli en fest, varje dag. 

Utrymme För Frihet 
För att göra våra massiva trähus ännu mer personligt 
kan våra modeller kompletteras med olika tillval. 
En bred altandörr gör allrummet både ljusare och 
rymligare. Terrass utanför och eller på taket gör att 
en frukost på sängen kan förvandlas till en frukost 
i morgonsolen. Hur ni än inreder och lever i ert hus 
önskar vi er en lycklig tillvaro i er nya Ungdomsvilla. 
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•  Förmånliga betalningsvillkor 
• Komplett hus med standardgrund, material och montering 
• Inläggning av massivt furugolv i allrum och bambu i våtrum med duschkabin
• Utvändig skyddsmålning 
• Hushållsmaskiner som spis, köksfläkt, kyl/sval, diskmaskin och frys 
• Komplett köksinredning i fullhöjd dold som allmogeskåp 
• Komplett inredda garderob i fullhöjd 
• Komplett elinstallation 
• Komplett VVS-installation 
• Tak förberedd för altan är standard 
• Förberedd för att vara en modul i ett småhus, 30 – 240 kvm.
• Energisnålt hus med fönster som har lågemissionsglas med argonfyllda isolerrutor 
• Massivt trähus som lagrar koldioxid och är naturligt värme- och fuktreglerande.
• Samarbete med marknadens ledande leverantörer 

Uppgifterna i denna trycksak var korrekta vid publiceringen i januari 2011. Reservation görs för sådana 
förändringar som är ett resultat av den löpande produktutvecklingen eller av nya normer och bestämmelser. 
Senast tillgängliga uppgifter om produkterna lämnas på begäran.

Läs gärna mer på ungdomsvillan.nu
Kontakta gärna oss så berättar vi mer.

Ungdomsvillan   -  en  god  affär 


