
 
Vissa arbeten är svårare att förklara än andra. Vårt låter ganska enkelt när man säger det, vi bygger hus. 
Men det är naturligtvis bara halva sanningen. För det räcker inte med att ett hus ser bra ut. Det måste 
hålla. I Sverige ställs husen inför ett tufft klimat och det ställer krav på att husen måste vara uthålliga 
och ge dig och din familj ett bra skydd mot allt som det ställs inför en lång tid framöver. Ett kännetecken 
för oss är att vi inte tummar på kvaliteten. Omsorg i exempelvis materialval är minst lika viktigt som ett 
gott hantverk.

 
Carpenter i Mälardalen AB grundades år 2004 och har närmare 20 anställda. Företagets inriktning är 
nyproduktion av bostäder samt ombyggnationer och reparationer. Carpenter är etablerat i Mälardalen 
och har säte på Tunbytorp. 

 
För oss är kunden alltid i fokus och vi har stor respekt för din idé - du får alltid sista ordet. Vi kan hus. Vi 
vet vad som är rätt och fel, och hur man bygger för framtiden. Men det är din idé och din dröm vi förverk-
ligar. I slutändan är det alltid dina önskemål som styr. Oavsett om det handlar om mindre detaljer i huset, 
eller om projektet i sin helhet. 
 
Att anlita Carpenter i Mälardalen AB innebär trygghet, enkelhet och tillgänglighet. Våra medarbetare har 
den lokala förankringen, men också tillgång till vår samlade erfarenhet. 

 

CARPENTER

 
Husleverantör för Gäddeholm är Anebyhusgruppen AB. I Anebyhusgruppen ingår varumärkena Anebyhus, 
Ekeforshus och Kungshus, tre hustillverkare med stolta traditioner. Huvudkontoret och produktionen är 
belägna mitt i det småländska skogsriket. Här har virkeshantering och snickeri långa traditioner. Vi är 
idag ca 200 anställda. 
 
Vårt gedigna byggsystem innebär att husen är energieffektiva och väl rustade för dagens och morgonda-
gens energikrav. Byggmetoden vi använder är storblock, vilket innebär att ytterväggarna med färdigmon-
terade fönster redan är klara när huset börjar resas på tomten. Att bygga inomhus utesluter förstås all 
risk för fuktskador under bygget. 
 
Att kunden är i fokus är en självklarhet när vi på Anebyhusgruppen bygger våra projekt. Vi jobbar för att 
helheten ska bli det bästa, tryggaste och enklaste sättet för dig som kund.

 

ANEBYHUSGRUPPEN



i samarbete med

Gäddeholm
En växande stadsdel  

med småstadskänsla



 

VÄLKOMMEN TILL 

Gäddeholm
 

I samarbete med fastighetsutvecklaren Carpenter uppför 
Anebyhusgruppen parhus i området Gäddeholm, Västerås.

 
Här bor du i populära och naturnära kvarter. Gäddeholms 
förskola ligger inom promenadavstånd och Gäddeholms 
badplats ligger också inom bekvämt avstånd. Bara ett 
stenkast bort finns även vackra gångstråk, fina grönområ-
den och Mälaren. Här är det lätt för hela familjen att trivas!

 
Husen är 109 kvm i två plan och präglas av en klassisk stil 
med liggande panel och fönster med spröjs. Till varje hus 
ingår förråd och uteplats. 

 
KVALITET IN I MINSTA DETALJ 
Standarden i husen har en genomgående hög nivå med 
exempelvis kök från HTH med vitvaror från Bosch, badrums-
inredning från Svedbergs, tvättmaskin och torktumlare, 
fanérgolv samt kakel och klinker i våtrum och entré. 

 
Om du önskar utrusta ditt hus mer personligt finns det 
många tillvalsmöjligheter.



5 rum och kök

Boarea: 109 m² 

 
Husen har en välplanerad och praktisk planlösning  
i två plan. På entréplan möts du av en öppen plan-
lösning mellan kök och vardagsrum. Här finns gott 
om plats för umgänge. I anslutning till entrén finns 
också ett välutrustat badrum med tvättmaskin och 
torktumlare. 

 
En trappa upp hittar du de privata ytorna. Här ryms 
hela tre sovrum och ett badrum. 

 
VÄLPLANERAD PLANLÖSNING

TRIVSAMT
BOENDE

Avvikelser mot bilder och planritning kan förekomma.

 
FAKTA

Calle Juhlin
Fastighetsmäklare  

SkandiaMäklarna
021-15 78 82 / 070-498 60 23

calle.juhlin@skandiamaklarna.se

 
FÖR MER INFORMATION  
KONTAKTA CALLE PÅ 
SKANDIAMÄKLARNA!


