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Du kjenner det igjen
Huset er nytt, bygget for deg,
likevel er det som om du har vokst
opp med denne dørkarmen, med
disse vinduene ut mot hagen. I en
hage lik denne stod det et epletre.
Du skal plante det på nytt.
Og et pæretre.

Kom hjem!
Våre liv er øyeblikk og minner. Barndommens hus, slik det var, slik vi husker
det. Nå opplever vi det på nytt – minnene blir til øyeblikk her og nå. Vi titter
ut, mellom de hvitmalte sprossene. Det kjennes godt og riktig.
Ja. Det er bygget her,
på stedet. Du så det reise seg. Du vet hvor
det kommer fra, du har sett planker og murstein
bli båret rundt, spiker og sparkelmasse, rørtang
og tapetkniv. Du var til stede, du kjenner det.
Du har sett verktøy i arbeid, hender som har
skapt. Huset ditt blir til steg for steg. Erfarne
hender legger planker på plass. Snekkeren tar
seg tid til å la fingrene gli over materialet, høvler
bort en ujevnhet. Det bygges effektivt, med
respekt for kvalitet og god byggeskikk.
KAN ET HUS VÆRE EKTE?
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Derfor ligger
det litt ekstra kjærlighet i det. Små detaljer
forteller at noen kunne sitt fag og tok seg tid
til å gjøre en skikkelig jobb.
LILLESANDHUS ER HÅNDVERKSBYGGET.

er inspirasjonen bak
LillesandHus. En moderne bolig, satt opp av
fagfolk som stolt fører videre det beste i norsk
byggeskikk. Når du opplever et LillesandHus
første gang, gjenkjenner du en ærlig kvalitet
som ikke er så vanlig i våre dager. Det vakre
SØRLANDETS SKIPPERHUS

i det enkle og ekte. Et hjem som er varmt og
nært, med alle moderne løsninger.
HUSET DITT ER BYGGET FOR Å VARE, av lokale
håndverkere som er valgt ut og godkjent av
LillesandHus. Materialvalget er sunt. Kvalitet
som ikke er prangende, men norsk og ekte.
Boligen er energieffektiv, og har et svært godt
innemiljø, med enkelt vedlikehold.

Tradisjoner
og en håndverksmessig standard som holder
fast ved gode og velprøvde løsninger. Du vil
oppleve et hjem med kvaliteter som i dag er
sjeldne å finne i norske boliger. Likevel er alt
i ditt nye hjem fullt ut moderne – med dine
egne skreddersydde løsninger som lar deg
leve akkurat slik du vil.

DINE ØYEBLIKK – SMÅ OG STORE. Hektiske hverdager. Langsomme søndager. Lyden av regn
på taket. Lav kveldssol inn fra hagen, gjennom
grenene på et epletre. Du er hjemme.

HVA GJØR LILLESANDHUS UNIKT?

Thomas W. Wilson, daglig leder
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Veien til ny bolig
– vi følger deg helt hjem

FRA BOLIGDRØM TIL NYTT HJEM

Veien frem til egen bolig kan virke lang – men
kanskje er den enklere og kortere enn du tror.
Vi i LillesandHus lever av fornøyde husbyggere.
Derfor hjelper våre fagfolk deg hele veien
i byggeprosessen. Du har ideene og ønskene,
vi hjelper deg å velge riktig.
PRAT MED OSS UNDERVEIS – vi er tilstede

I LillesandHus tror vi på nære og gode samarbeid.
Du får din egen kontaktperson, og din egen bygge
leder. Våre fagfolk setter sin ære i at Lillesand
Hus skal være en god samarbeidspartner, slik
at husbyggingen skjer uten overraskelser. Vi
hjelper deg med det du lurer på, og gir deg råd
når du ønsker det.
HAR DU TOMT ELLER ER DU PÅ TOMTEJAKT?
– vi hjelper deg

Har du allerede tomt? Da finner vi sammen det
huset som passer best, både til ditt behov og
til tomten. Visste du at vi i LillesandHus også
kan hjelpe deg å finne tomt?
DITT LILLESANDHUS

Alle LillesandHus kan tilpasses dine behov og
ønsker. Du kan velge en ferdigtegnet og velprøvd
løsning, men sammen med våre fagfolk kan
du også skreddersy huset ditt. Litt større, litt
mindre? Plass til et hobbyrom, større kjøkken?
Håndverket og kvaliteten som LillesandHus er
kjent for, beholder du uansett.
ROM MED PERSONLIG PREG

Den store fordelen med å bygge eget hus, er at
du selv kan sette preg på det. Vi tegner for deg,
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etter dine ønsker – og dyktige håndverkere leverer
individuelle løsninger, i kjent LillesandHuskvalitet.
Ønsker du noe litt ekstra på kjøkkenet, eller en
vinterhage? Husk: Du har en egen kontaktperson
som hjelper deg videre.
BUDSJETTET – trygg og forutsigbar planlegging

En ny bolig er en stor investering. Vi gir deg
trygghet for at planleggingen blir riktig. Vi kjenner
prosessen fra idé til ferdig hus ut og inn, og
hjelper deg gjerne med å sette opp et budsjett,
som blir overholdt. Du kan selv påvirke hva
boligen skal koste – fortell oss hva du ønsker,
løsningen finner vi sammen!
PAPIRARBEIDET? – vi tar jobben!

En byggeprosess krever søknader og tillatelser.
Vi har bygget før, og tar jobben med å få alle
papirer på plass.
VÆR TRYGG – du har full oversikt

I starten av prosjektet får du en oversiktlig
fremdriftsplan. Den forteller deg hva som skjer
og når. All viktig informasjon (tegninger, kontakt
personer og dokumenter) finner du raskt på ditt
eget område på nettsiden vår.
DET GÅR FORTERE ENN DU TROR

Å bygge hus er en spennende prosess! Når
grunnmuren er på plass, skjønner du for alvor
at du snart får et nytt hjem. Reisverket er neste
trinn, og så tak, vinduer og pipe. Det hele går
raskere enn mange tror, og velger du Lillesand
Hus velger du også en trygg prosess uten
overraskelser. LillesandHus er kvalitet
– også i vårt samarbeid med deg.

Kr

1

Oppstartssamtale
med kontaktperson

2

3

Valg av LillesandHus

Befaring av tomt /
Finne tomt

4

5

Overslag /
Økonomisk plan
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Tilpassing av
planløsning
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Byggemøte, valg
av materialer og
innredning

Papirer og tillatelser /
kontrakt og
fremdriftsplan
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Klart til innflytting

Byggeprosess

DINE VALG
Ditt LillesandHus blir ferdig satt opp
- om du vil. Du kan også gjøre
noe av arbeidet selv. Litt eller mye,
innsatsen bestemmer du.
Plantegningene tilpasser vi etter
dine ønsker. Fortell oss om dine
behov, sammen med våre erfarne
fagfolk finner du den beste
løsningen. Her er det du som skal
bo. Vi følger deg helt hjem.

SKREDDERSYDD
FOR DEG
7

Kvalitet til å ta og føle på,
løsninger som fungerer
for både travle og late
hverdager.
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Ekte håndverk
– bygget på tradisjon
Hvert LillesandHus er unikt, tilpasset deg og dine ønsker og behov.
Men alle bygges etter samme filosofi: Respekt og kjærlighet til tradisjon
og det beste i norsk byggeskikk. Derfor vil du alltid kjenne igjen
et LillesandHus. Bygget for i dag og for fremtiden.

VI ER IKKE HELT SOM ANDRE HUSPRODUSENTER

Et LillesandHus kommer ikke fra en fabrikk, det
bygges planke for planke av tømrere som kan
sitt fag. Vi er stolte av å levere en kvalitet som er
blitt vanskelig å finne.
Vi har stor respekt for våre konkurrenter, men
har valgt å jobbe på en litt annen måte. Vi vil
ikke være størst. Vi legger all vår innsats i å
bygge fornuftig, vakkert og med et hjerte for
tradisjon og kunnskap.

Derfor er vi glade for at våre kunder setter
pris på nettopp de tingene som gjør et hus
fra oss til en opplevelse av å komme hjem.
Kvalitet til å ta og føle på, løsninger som
fungerer for travle hverdager.
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KVALITETEN er lett å se når du flytter inn, og du
vil oppleve den hver dag, år etter år. Når en ny
generasjon flytter inn, overtar de et hus som er
bygget for å vare, og som er lett å vedlikeholde.

Vakre detaljer på et vindu. Den særpregede
inngangsdøren som LillesandHus er alene om.
Proﬁlerte lister, montert med presisjon som
vitner om at ekte fagfolk har vært på ferde.

Vi er kanskje mer enn noen annen leverandør
opptatt av å forene det beste i tradisjonell
byggeskikk og norsk håndverk med moderne
krav. Vi velger aldri en løsning bare fordi den er
tradisjonell. LillesandHus er alt annet enn ren
nostalgi - huset ditt skal være et tidsriktig hjem
for deg og dine, her og nå.
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Sammen med deg velger vi de beste løsningene,
teknisk og estetisk, i harmoni med det som er
vårt særpreg og vår stolthet; inspirasjonen fra
sørlandskystens vakreste trehus.

NORSKE MATERIALER av beste kvalitet sikrer deg et
godt innemiljø og et hus som varer. Våre håndverkere legger sin stolthet i å leve opp til de høye
forventningene vi vil du skal ha til et LillesandHus. Vi kjenner alle mulighetene som finnes, og
tilpasser ditt nye hus til dine ønsker.
DU HAR STOR FRIHET, vi bygger for deg, du
bestemmer. Ditt nye hjem er et LillesandHus
- med stil, særpreg og kvalitet på materialer og
håndverk som du knapt finner andre steder.

Du skal føle deg trygg sammen med oss, hele
veien frem til huset står klart - og i årene som
kommer. Vi er stolte av husene vi leverer, og vi
slutter ikke å bry oss om deg som kunde den
dagen du ﬂytter inn.

TRADISJON OG
BYGGESKIKK

Erfarne hender, kunnskap
og yrkesstolthet. Vi tar ingen
snarveier når vi bygger huset
ditt. Våre tømrere jobber
etter samme høye standard
som generasjoner av
byggmestre før dem.
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LillesandHus
betyr valgfrihet

VÅRE HUS ER IKKE PRODUSERT PÅ EN FABRIKK

De er bygget for hånd, av dyktige fagfolk på
tomten der de skal stå. Det betyr at kvaliteten
er i tråd med det beste i tradisjonelt norsk håndverk, og at alle husene kan tilpasses dine ønsker.
Hustypene i denne katalogen er grunnmodeller.
Noen av grunnmodellene er allerede tilpasset
skråtomt, men alle våre boliger kan tilpasses og
plasseres på skråtomt. Du har stor valgfrihet og
mange muligheter. Balkong – eller ikke? Ditt valg.
Liker du et hus, men synes taket på en annen
hustype er bedre? Da bytter vi tak! Vi utvider
kjøkkenet, slår sammen to soverom til ett, flytter
vegger, løfter tak – du bestemmer.
er med på å gi husene våre
et unikt preg av kvalitet og tradisjon. Vinduene
er plassert med stor omhu, både for å sikre gode
lysforhold og for å bidra til en harmonisk fasade.
Det er typisk LillesandHus å bruke lokale håndverkere, og vindusbelistningen blir håndlaget på
et snekkerverksted i Arendal. Alle hustypene blir
som standard levert med vår egen dør – kjent
som LillesandHus-døren. Vinduene er husets sjel,
men det er døren som ønsker velkommen.
DØRENE OG VINDUENE

Vi bygger også tomannsboliger og generasjonsboliger. Uansett hvilken boform du og familien
din ønsker, finnes det et LillesandHus for deg.
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Den utvendige vindusbelistningen blir laget for hånd.

SNAKK MED VÅRE FLINKE FOLK om hva du ønsker,
så finner vi gode løsninger sammen, tilpasset
både dine behov og tomtens kvaliteter. Vi kjenner husene våre ut og inn, og vet at det meste
er mulig å få til.

Våre hustyper
Grunnmodeller

FOR I DAG OG
FREMTIDEN
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ENEBOLIG

Arnestad
Stramt og beredt, nesten litt i givakt, står Arnestad. Rene linjer skaper et rolig inntrykk, og
forener det tidløse med slektskapet til tradisjoner. Klatreroser og en litt kaotisk sandkasse
myker opp, og minner om at trivsel og hygge er jobb nummer én i et hjem.

BRA 1. etg.: 99,7 m2

BRA 2. etg.: 99,7 m2

BRA Totalt: 199,4 m2

Grunnflate: 113,9 m2

Maks lengde: 12,85 m

Maks bredde: 10,15 m
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BYA: 117,8 m2

EKSEMPEL PLAN 1. ETASJE

Tidløs og trygg
Arnestad byr på to fulle etasjer, og er et uvanlig
fleksibelt hus med mange muligheter. Om du vil,
kan du også legge til en loftsetasje. Vi tror kjøkkenet med ildsted blir det naturlige hjertet i dette
huset. Det er ekstra stort, og åpner seg mot
en flott spisestue. Stua er romslig og lys, med
utgang til terrenget. Den kan lett deles av om

EKSEMPEL PLAN 2. ETASJE

du ønsker en tv-stue. På hovedplanet finner du
også både toalett, vaskerom og bod. Fra hallen
går trappen opp til annen etasje, der du finner
fire soverom. Hovedsoverommet er utstyrt med
eget bad og garderobe. Her oppe finner du også
en stor, luftig loftstue.

SKREDDERSYDD
FOR DEG

ARNESTAD 15

ENEBOLIG

Brekkestø
Trygghet og kvalitet er til stede i stort monn i dette huset. Sett fra siden, har Brekkestø en
særpreget profil – det er som om huset speider ut mot sjøen, etter en seilskute på vei
hjem. Tradisjonene er tydelig til stede, men Brekkestø trenger hverken sjøutsikt eller seil
i sikte for å gli inn i landskapet. Den som skaper et hjem, ser mest av alt fremover.

BRA 1. etg.: 98 m2

BRA 2. etg.: 78,9 m2

BRA Totalt: 176,9 m2

Grunnflate: 111,9 m2

Maks lengde: 12,15 m

Maks bredde: 9,15 m

BYA: 113,3 m2

SKREDDERSYDD
FOR DEG
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EKSEMPEL PLAN 1. ETASJE

Generøs, med kvalitet i detaljene
Brekkestø er et generøst hus, og byr på tre stuer
- til sammen nesten 70 kvadratmeter. Peiskos
eller tv-hygge, du slipper ikke opp for plass eller
muligheter. Du finner en fin, lys garderobe ved
entreen og kjøkkenet har dør inn til en praktisk
bod. Fra entreen kommer du til det store vaske-

EKSEMPEL PLAN 2. ETASJE

rommet, og videre rett ut til terrenget utenfor.
Om du vil, kan du også få et soverom i første
etasje. I annen etasje har vi planlagt for tre eller
fire soverom, stor garderobe og en romslig
loftstue. Hovedsoverommet har direkte tilgang
til et stort bad.

BREKKESTØ 17

ENEBOLIG

Bygdøy
Bygdøy er et virkelig stort og flott hus. Her er det mer enn navnet som har litt kongsgård over
seg. Stilen er herskapelig, men det er ikke noe overdådig ved Bygdøy. Fine detaljer gir et lunt
og vennlig inntrykk. Bygdøy vet å kle seg til fest, og rommer gjerne de store anledninger,
men her kan også hverdagene utfolde seg gjennom år og generasjoner.

BRA Kjeller: 126,8 m2

BRA 1. etg.: 145,8 m2

BRA 2. etg.: 103,2 m2

BRA Totalt: 375,8 m2

Grunnflate: 221,8 m2

Maks lengde: 24,35 m

Maks bredde: 15,5 m

BYA: 226,3 m2
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EKSEMPEL PLAN 1. ETASJE

EKSEMPEL PLAN 2. ETASJE

EKSEMPEL PLAN KJELLER

SKREDDERSYDD
FOR DEG

Lunt og herskapelig
Bygdøy er en romslig drøm av et hus, og mulighetene er nesten ubegrenset. Dette er huset for
deg som har en vinkjeller på ønskelisten, uten
å ville gi slipp på trimrommet, kjellerstua eller
praktikantdelen. Store og lyse rom inviterer til
det gode liv. Hallen i første etasje har dører inn
til stua, salong og kjøkken. Mellom kjøkkenet og
oppholdsstua finner du spisestua. Vi har også
tegnet inn et bibliotek. Kjøkkenet har sin egen
entré som fører inn til kjølerom, vaskerom og
toalett, rom som alle har vegg mot den doble

garasjen. Annen etasje har fire soverom. Hovedsoverommet har eget omkledningsrom med dør
til badet. I annen etasje finner du også et ekstra
toalett og godt med bod- og skapplass. Kjelleren
har badstu og baderom, og de andre rommene
innreder vi etter dine ønsker.
Bygdøy begrenser ikke familiens aktiviteter, her er
det plass til mange små og store boligdrømmer
under ett tak. Til julefeiringer, konfirmasjoner og
store jubileer er alle generasjoner invitert, her er
husrommet akkurat like stort som hjerterommet.

BYGDØY 19

ENEBOLIG

Hankø
Et sjarmerende hus med særpreg, som innbyr til kos og trivsel. Her får du en lys
vinterhage – et perfekt sted for en kopp kaffe når snøen daler ned utenfor. Forresten
går det bra å bytte ut kaffekoppen med et glass is-te når sola er på plass igjen.

BRA 1. etg.: 82 m2

BRA 2. etg.: 47,9 m2

BRA Totalt: 129,9m2

Grunnflate: 95,2 m2

Maks lengde: 13,45 m

Maks bredde: 8,95 m

BYA: 99,5 m2

SKREDDERSYDD
FOR DEG
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EKSEMPEL PLAN 1. ETASJE

Nyt dagene
Hankø er inspirert av klassiske Sørlandshus med
valmet tak. Legg merke til det vakre buevinduet.
Inngangspartiet er overbygd, og vår kjente dobbeltdør er en selvfølge på et hus som dette. Inne
møtes du av en romslig hall, med god plass til
garderobe. Fra hallen er det dør til baderom,
stue og soverom, og trapp til loftet. Stua har
mulighet for ildsted, og utgang til hagen. Er det
litt kjølig i luften, velger dere kanskje heller å
samles i vinterhagen, som har inngang både fra

EKSEMPEL PLAN 2. ETASJE

stua og fra hagen. Kjøkkenet har en lys spiseplass og dør til matbod og til vaskerom. Du får
også dør inn til vaskerommet fra hagen – praktisk
når støvlene har jobbet hardt. På loftet finner
vi tre soverom, et generøst bad med god plass
både til dusj og badekar. Trappen opp fra hallen
leder rett til loftstua med sitt karakteristiske
buevindu som blikkfang og lyskilde. Hankø byr
på sjarm og klassiske detaljer. Her ligger alt til
rette for å nyte dagene, både i hagen og under
tak.

HANKØ 21

ENEBOLIG SKRÅTOMT

Hellesund
Vinduer er husets sjel, heter det. Hellesund slipper solen inn, og åpner seg mot verden
utenfor – slik at din verden innenfor blir lys og trivelig. Når høsten kommer, setter du et
tent lys i vinduet og lar huset ditt hilse vennlig og varmt til alle som går forbi. Hellesund
gjør folk som ser det litt gladere. Forresten gjelder det for alle LillesandHus, håper vi.

BRA 1. etg.: 79,8 m2

BRA 2. etg.: 81,5 m2

BRA Totalt: 161,3 m2

Grunnflate: 93,6 m2

Maks lengde: 10,85 m

Maks bredde: 9,95 m

BYA: 97,7 m2
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ENEBOLIG

ASA ER

T. Singstad
Mål: 1:100
ENEBOLIG

Lk281
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ASA ER

T. Singstad
Mål: 1:100
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Mål: 1:100
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Lk281

T. Singstad

T. Singstad

Mål: 1:100
Lk281
502

Lk281

502

SKREDDERSYDD
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ASJE

TT A - A

EKSEMPEL PLAN 1. ETASJE

EKSEMPEL PLAN 2. ETASJE

PLAN 2. ETASJE

PLAN 1. ETASJE

Inviter lyset inn
Hellesund er et hus som er tegnet for en skråtomt. Inngangen kan du ha nede eller oppe.
Hellesund er fleksibelt, og kan tilpasses terreng
og solforhold. Du kan også legge til et loft.

PLAN 2. ETASJE

dine behov. Kjøkkenet må vi ikke glemme. Det er
her dere samles. Det er lyst, og åpner seg mot
både vinter og vår.
Hellesund er vakkert og enkelt, med en ren
og ærlig fasade som viderefører klassisk norsk
byggeskikk.

Innenfor den flotte inngangsdøren med fire små
glassruter over, venter en luftig og romslig hall,
med dører inn til de tre soverommene, bad,
vaskerom og bod. Trappa, som du gjerne kan få
ENEBOLIG
ENEBOLIG
PLANER / SNITT
utført i empirestil, leder
opp til stua. Vi
har tegnet
stua ekstra stor, og det er opp til deg om du
velger å SNITT
dele den A
av.- Tv-stue,
arbeidsrom – eller
A
et eget bibliotek for deg som trives best i selskap
med et uløst mysterium mellom to permer.

PLANER / SNITT

T. Singstad
Mål: 1:100

Lk281

501

Mål: 1:100

Det er typisk for LillesandHus at vegger kan flyttes
og rom deles av, slik at du kan åpne opp slik du
selv ønsker. Planløsningene er fleksible og våre
dyktige arkitekter kan skreddersy Hellesund etter

HELLESUND 23

ENEBOLIG MED LEILIGHET

Herregård
Huset lever opp til navnet, men er ikke prangende og påtrengende. Et stolt og
selvsikkert hus, med avbalanserte proporsjoner, og vennlige detaljer som ønsker
gjestene velkommen.

BRA 1. etg.: 135,2 m2

BRA 2. etg.: 112,2 m2

BRA Kjeller: 130 m2

BRA Totalt: 377,4 m2

Grunnflate: 152,9 m2

Maks lengde: 16,45 m

Maks bredde: 10,45 m

BYA: 158,3 m2

ENEBOLIG

FASA E
ENEBOLIG

FASA E

T. Singstad
T. Singstad
Mål: 1:100

ENEBOLIG

FASA E

LK221

50

Mål: 1:100

ENEBOLIG

FASA E

T. Singstad
Mål: 1:100
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LK221

50

T. Singstad
Mål: 1:100

LK221

50

LK221

50

EKSEMPEL PLAN 1. ETASJE

EKSEMPEL PLAN 2. ETASJE

SNITT A - A
PLAN LOFT
EKSEMPEL PLAN KJELLER

ENEBOLIG

PLAN LOFT/SNITT

T. Singstad
Mål: 1:100
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LK221

502

1. ETG

T. Singstad
Mål: 1:100

LK221

501

PLAN K ELLE

Staselig til hverdag og fest
Herregård er et flott og stort hus med mange
muligheter for en stor familie. Det åpner seg
med doble inngangsdører, og en stor, åpen hall
med trapp til øverste etasje.
ENEBOLIG

I første etasje er det stue og spisestue med fløydører ut, og soverom med eget bad. Et separat
toalett finner du også. Det store kjøkkenet og
tilhørende spisestue vil ikke skuffe, her er det

plass til flere kokker og enda flere gjester. Vaskerommet har utgang til terrenget, om du ønsker
hjelp av en sommerlig bris til å tørke klær. En
liten detalj: Fra badet i andre etasje går det en
praktisk tøysjakt til vaskerommet. Oppe finner
du fire soverom, bad og loftstue. I kjelleren kan
du innrede en utleie- eller praktikantdel med
eget soverom og bad, og fremdeles ha plass til
både trimrom og lekerom.

PLAN

.ETG.

1. ETG

T. Singstad

Mål: 1:100

LK221

501

HERREGÅRD 25

ENEBOLIG

Holmsbu
Et hus for glade og travle dager. Kjøkkenet er lyst og trivelig og den som ikke vil
røre i grytene må dekke på bordet. Vinterstid knitrer det i peisen på kjøkkenet ved
middagstid. På sommeren spiser du ute, og søndager er det lov med hvit duk
på bordet, selv under åpen himmel. For å gjøre litt stas på gjestene.

BRA 1. etg.: 90 m2

BRA 2. etg.: 67,3 m2

BRA Totalt: 157,3 m2

Grunnflate: 102,8 m2

Maks lengde: 11,65 m

Maks bredde: 12,6 m

SKREDDERSYDD
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BYA: 117,8 m2

EKSEMPEL PLAN 1. ETASJE

Trygt og vennlig
Holmsbu er et trygt og vennlig hus å se til, og gir
rom for det meste. Arealet er spesielt godt utnyttet, blant annet gir loftkonstruksjonen ekstra
plass og bedre utnyttelse av rommet. På loftet
finner du tre soverom, bod og bad. Vi tror du vil
bli veldig glad i loftstua – med stor balkong rett
utenfor. I første etasje har vi tegnet en stor stue.
Du velger selv om du vil beholde den, eller dele

EKSEMPEL PLAN 2. ETASJE

den av og få et ekstra soverom, et arbeidsrom
eller en tv-stue: Når en av de yngste beboerne
får vennegjengen på besøk for heftig dataspill,
er det greit med et sted der lyden kan få lov til å
være skrudd nesten helt opp. I første etasje finner
du også toalett og vaskerom. Vaskerommet har
utgang mot hagen. Praktisk og gjennomtenkt.
Holmsbu lar livet få utfolde seg, slik du og dine
ønsker.

HOLMSBU 27

ENEBOLIG

Homborsund
En stilren og vakker fasade møter verden. Vinduer tett i tett slipper lys inn i stue
og kjøkken. Om høsten, når tiden har kommet for å hygge seg inne, henger det
kanskje lys i hvert et vindu.

BRA 1. etg.: 88,6 m2

BRA 2. etg.: 49 m2

BRA Totalt: 137,6 m2

Grunnflate: 101,8 m2

Maks lengde: 11,05 m

Maks bredde: 9,85 m

28

BYA: 104,5 m2

EKSEMPEL PLAN 1. ETASJE

EKSEMPEL PLAN 2. ETASJE

Lyse dager
Om sommeren er det fristende å bruke dobbeltdøren ut fra stua som inngangsdør, men inngangspartiet finner vi på husets andre langside.
Det er overbygd og leder inn til vindfang.
I tilknytning til vindfanget har vi tegnet inn en
praktisk bod, som vi tror du vil sette stor pris på.
Hallen inneholder et lite wc med vask, trapp opp
til loft og dør til stue og kjøkken. Kjøkkenet har

en romslig og lys spiseplass og dør inn til stua.
Fra kjøkkenet har du også tilgang til vaskerommet.
Stua er lys, med pipeløp og god plass til to sittegrupper. Ønsker du å dele av stua, kan du gjøre
det. Loftet inneholder tre soverom, stort bad og
en loftstue med gode lysforhold. Homborsund
er et praktisk hus med gode planløsninger, og
en vakker, symmetrisk fasade.

SKREDDERSYDD
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ENEBOLIG

Hudøy
Et stort hus, med stort hjerterom for livets forløp og skiftende behov. Dette er et
hus som blir en trygg ramme for flere generasjoners liv, et samlingspunkt for familie
og venner. Hudøy er vakkert og selvsikkert, med vennlige detaljer som gjør enhver
betrakter litt lysere til sinns.

BRA 1. etg.: 141,7 m2

BRA 2. etg.: 98,3 m2

BRA Totalt: 240 m2

Grunnflate: 158,3 m2

Maks lengde: 12,25 m

Maks bredde: 16,75 m

BYA: 166 m2

SKREDDERSYDD
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EKSEMPEL PLAN 1. ETASJE

EKSEMPEL PLAN 2. ETASJE

Rom for livet
Her slipper du aldri opp for plass. Hudøy er som
skapt for skreddersøm og individuelle løsninger.
Kjøkkenet er deilig stort, med tilstøtende matbod og vaskerom. Stua har fløydør ut til hagen.
Fra hallen går trappen opp til loftsetasjen, med
fire soverom og en flott loftstue med utgang til
balkong. Loftstua kan du selvsagt også her velge

å gjøre om til et soverom hvis du vil. Du kan velge
både enkel og dobbel integrert garasje, og over
garasjen har vi plassert to gode rom. Her kan
familiens yngre garde dyrke høy musikk, eller du
kan velge å innrede en praktikantdel. Vinkelen på
huset gjør det lett å skape en lun velkomst.

HUDØY 31

ENEBOLIG

Høvåg
Takflatene omslutter seg mykt rundt huset, og skaper et vennlig uttrykk, som passer
inn i mange ulike omgivelser. Høvåg er uforanderlig trygt gjennom fire årstider, enten
høststormene river i taket eller klatrerosene smykker solveggen.

BRA 1. etg.: 104,5 m2

BRA 2. etg.: 63,9 m2

BRA Totalt: 168,4 m2

Grunnflate: 119,3 m2

Maks lengde: 12,85 m

Maks bredde: 12,85 m

ENEBOLIG

FASA E

BYA: 126,6 m2

ENEBOLIG

FASA E

T. Singstad
Mål: 1:100

ENEBOLIG

FASA E

Lk021

T. Singstad
Mål: 1:100

50

ENEBOLIG

FASA E

T. Singstad
Mål: 1:100
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Lk021

50

Lk021

T. Singstad
Mål: 1:100

Lk021

50

50

EKSEMPEL PLAN 1. ETASJE

LA 1.ETASJ PLA 1.ETASJ

Romslig og vennlig
I Høvåg har vi tegnet inn en særlig stor og åpen
hall. Du vil fort sette pris på den generøse gardeENEBOLIG
PLAN
1.ETG./LOFT
robeplassen, der yttertøyENEBOLIG
og skopar forsvinner
ut
av syne. Kjøkkenet er en perle. Praktisk og med et
stort spisested som inspirerer til invitasjoner og

EKSEMPEL PLAN 2. ETASJE

PLAN LOFT

PLAN LOFT

hyggelige lag. Bodene som er knyttet til kjøkkenet
gir rom for både fryser og oppbevaring av tørrvarer, og er tilknyttet terrenget via vaskerommet.
PLAN 1.ETG./LOFT
I annen
etasje byr Høvåg på hele fire soverom,
bad og bod. Trenger du endaT.et
soverom, er T. Singstad
Singstad
tv-stua lett å omforme.
Mål: 1:100
Lk021
501
Mål: 1:100
Lk021
501
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ENEBOLIG

Kilsund
Bak den vennlige fasaden finner du et praktisk og effektivt hus, med bad i begge etasjer og
som rommer alt du trenger. Løsningen er gjennomgående, og du belønnes med mye lys
og godt utsyn. Her ønskes du velkommen av et takoverbygget inngangsparti med koselige
sittebenker – et perfekt lite uterom for en stjålet stund med en kaffekopp.

BRA 1. etg.: 105,8 m2

BRA 2. etg.: 66,7 m2

BRA Totalt: 172,5 m2

Grunnflate: 119,8 m2

Maks lengde: 14,45 m

Maks bredde: 10,45 m

BYA: 127,8 m2

SKREDDERSYDD
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EKSEMPEL PLAN 1. ETASJE

Lys og utsyn
Kilsund har inngang på gavlvegg, og passer derfor
spesielt godt til litt smale tomter. Vår kjente
LillesandHus-dør leder inn til en romslig hall, med
trappeoppgang til loftet. Fra hallen kommer du
rett til bod, toalett og et godt vaskerom med dør
inn til enda en bod. Hallen er stor, med god plass
til å henge fra seg yttertøy og med en bod under
trappen. Stuen er romslig og lys, med kjøkken-

EKSEMPEL PLAN 2. ETASJE

løsning fint plassert nær adkomst. Her har du
rikelig med plass til stort spisebord og sittegruppe.
Om du vil, kan du dele av vinkelen i stuen til et
soverom. Fra stuen går du rett ut i hagen: Kilsund
leveres med to terrassedører, en på langsiden og
en på kortsiden av huset. Loftet byr på bad, loftstue
og tre soverom, det største med egen walk-ingarderobe og balkong. Loftstuen er lys, et perfekt
sted for å trekke seg litt tilbake med en god bok.

KILSUND 35

GENERASJONSBOLIG

Kragerø
Kragerø rommer ikke bare ett hjem – men to. De to separate boenhetene har begge
to etasjer. Dette huset lar to generasjoner bo sammen, men likevel hver for seg.
Gjestebolig, ungdomsdel, hus for bestefar og bestemor. Mulighetene er mange.
Kragerø er fleksibelt i funksjon, og harmonisk i uttrykk.

BRA 1. etg.: 89,5 m2

BRA 2. etg.: 65,5 m2

Grunnflate: 148,8 m2

Maks lengde: 10,45 m

BRA bileilighet: 61,5 m2

OTOT

FASA
FASA

OTOT

BYA: 151,6 m2

Maks bredde: 16,6 m
FASA
FASA OT OT

FASA
FASA

BRA Totalt: 156 m2
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FASA OT OT

FASA
FASA OT OT

FASA
FASA OT OT

ENEBOLIG
ENEBOLIG
m/Leil. m/Leil.

ASA EASA E

T. Singstad
T. Singstad
Mål: 1:100
Mål: 1:100

FASA
FASA

OTOT

FASA
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ENEBOLIG
ENEBOLIG
m/Leil.
m/Leil.

OTOT
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E E

T. Singstad
T. Singstad
Mål: Mål:
1:1001:100
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LK211
LK211
50 50

LK211 LK211
50

50

EKSEMPEL PLAN 1. ETASJE

EKSEMPEL PLAN 2. ETASJE

SNITT A - A

S

PLAN LOFT
PLAN

TAS

ENEBOLIG m/Leil.

ENEBOLIG m/Leil.

PLAN & SNITT

PLAN & SNITT

T. Singstad
Mål: 1:100

Hver for seg - sammen
De to boenhetene har egne innganger. Den
største enheten har et skjermet inngangsparti
som leder inn til hallen. I tilknytning til den er
det rikelig garderobeplass, et toalett og utvendig
bod. Hallen har dør til kjøkken og til stua. Annen
etasje byr på tre soverom. Loftstua kan du gjøre
om til et fjerde, lite soverom. Her finner du også
bad, og en svært romslig bod. Boenhet nummer

LK211

501

to har smarte løsninger som utnytter arealet
maksimalt. Kjøkkenet og stua er innredet som
ett rom, med god plass til sittegruppe og spisebord. Badet har opplegg for vaskemaskin og
tørketrommel. I annen etasje er det to soverom
og generøse garderober. Der ungdommen (eller
gjesten) sover, gir takvinduet nærkontakt med
måne og stjerner.

SKREDDERSYDD
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ENEBOLIG

Kristiansand
Dette er et sjeldent effektivt hus, som samler alt du trenger på ett plan. Inngangen er
overbygd, lun og snøfri. En smart løsning, med andre ord, som alle løsninger dette huset
byr på. Kristiansand er trappefritt og har livsløpsstandard.

BRA 1. etg.: 124,3 m2

BRA Totalt: 124,3 m2

BYA: 146,4 m2

Grunnflate: 141,1 m2

Maks lengde: 12,25 m

Maks bredde: 15,1 m

38

EKSEMPEL PLAN 1. ETASJE
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Effektivt på ett plan
Alt du trenger, effektivt samlet på ett plan.
Kristiansand har en fin, åpen løsning som gir
mye lys. Gangen har utgang til alle rommene:
Tre soverom, stue, kjøkken, bad og vaskerom.
Stua er lys og romslig, og har pipeløp med
mulighet for ildsted. Verandadøren i stua åpner
ut mot hagen, og lokker deg ut til en lun og
avskjermet uteplass. Hageredskaper og vedkubber til peisen kan du oppbevare i boden
med inngang utenfra.
Kristiansand byr på praktiske løsninger og er et
effektivt hus for den som ønsker å ha alt på ett
plan.

KRISTIANSAND 39

ENEBOLIG

Lillesand
Det er her du planter blomsterbed med stiklinger fra mormors gamle hage. Det er her dere
nyter utsikten, hverandres selskap og rolige hverdagskvelder. Det er her du kan drømme
trygt, la latteren trille og vokse opp. Det er her dere alltid kommer hjem.

BRA 1. etg.: 87,7 m2

BRA 2. etg.: 52,5 m2

BRA Totalt: 140,2 m2

Grunnflate: 100,5 m2

Maks lengde: 10,35 m

Maks bredde: 10,35 m

BYA: 103,2 m2
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FASADEMOT
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MOT MOT
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ENEBOLIG
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T.T.Singstad
Singstad
Mål:
Mål: 1:100
1:100
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FASADE
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Mål: 1:100 Mål: 1:100
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BRA
BRA

TA-A

Med rom for alt
Lillesand er et innbydende og trivelig sørlandshus med klassiske smårutede vinduer, og myke
harmoniske linjer. Da vi tegnet Lillesand, tenkte
vi spesielt på barnefamilier. Planløsningen er
effektiv og tilpasset hverdagens behov.
Den lyse stua kan romme akkurat det du vil,
med god plass til tv-stue, peisestue, finstue eller
lekeavdeling. Rett mellom stua og kjøkkenet
ENEBOLIG
PLAN & SNITT
ligger den romslige spiseplassen.
I tilknytning
til
badet er det et praktisk vaskerom med en egen
utgang til terrenget utenfor – perfekt for skitne
SNITT
- A som trenger en vask
klær eller føtter
ogAlabber
før de kommer helt inn. I første etasje kan du
også få tegnet inn et soverom.

få både kontor og en koselig stue. Den effektive
planløsningen i Lillesand er tegnet for å gi deg
god plass og flyt i hverdagen.

ENEBOLIG

PLAN & SNITT

T. Singstad
Mål: 1:100

LK141

501

I andre etasje er det et stort bad og fire soverom, med god plass til hele familien. Og om du
ikke trenger så mye som fire soverom, kan du

LILLESAND 41

Mål: 1:100

ENEBOLIG

Mandal
Mandal er essensen av LillesandHus. Ikke til å undres over at vi fikk pris for god byggeskikk
for det. Mandal er et klassisk Sørlandshus, og vi er ikke uenige om du kaller det litt nostalgisk.
Rent og enkelt, med detaljer som gir det en naturlig vennlighet og varme. Mandal er et hus
som passer inn de fleste steder, og slett ikke bare i nærheten av måkeskrik og bølgeskvulp.

BRA 1. etg.: 75,4 m2

BRA 2. etg.: 40,7 m2

BRA Totalt: 116,1 m2

Grunnflate: 87,2 m2

Maks lengde: 9,85 m

Maks bredde: 9,85 m
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BYA: 89,9 m2

EKSEMPEL PLAN 1. ETASJE

Ren kjærlighet
Mandal bringer tankene hen til hus slik de ble
bygget før, med kjærlighet til rene linjer og en
nøktern eleganse. Kvaliteten på materialer og
håndverk blir ekstra godt synlig på et hus som
Mandal, som ikke behøver unødvendig dekor for
å bli lagt merke til. Du velger selv om du vil innrede
loftsetasjen, eller skape hjemmet ditt i første

EKSEMPEL PLAN 2. ETASJE

etasje. Kanskje velger du å vente noen år før du
innreder loftet, med soverom til en snømannbygger eller tre, og et ekstra toalett. Grunnplanet
gir rom for det du trenger her og nå. Stua kan
deles av og gi deg soverom, og kjøkkenet har fin
spiseplass. Med bod både inne og ute, vil du merke
at Mandal er et hus vi har anstrengt oss for å
planlegge best mulig.

SKREDDERSYDD
FOR DEG

MANDAL 43

ENEBOLIG

Matros
Et hus det er lett å like. Fasaden er åpen og vennlig, med mange vindusflater. Du vet du vil
trives i Matros, selv uten å ha satt et sjøbein innenfor!

BRA 1. etg.: 95,9 m2

BRA 2. etg.: 51,3 m2

BRA Totalt: 147,2 m2

Grunnflate: 110,8 m2

Maks lengde: 13,3 m

Maks bredde: 9,85 m
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BYA: 113,1 m2

EKSEMPEL PLAN 1. ETASJE

Løsninger for travle liv
Matros er godt egnet på tomter der det er
naturlig å ha uteplassen på samme side som
adkomsten.
Dette er et praktisk hus, der alt stemmer i en
travel hverdag. Entreen leder inn til hallen, med

EKSEMPEL PLAN 2. ETASJE

trapp opp til andre etasje og inngang til vaskerom og bad. Første etasje byr på en stor og lys
stue med dører ut til hagen, spisestue og kjøkken. Stua kan du godt dele av, om du trenger et
ekstra soverom. På loftet finner du tre soverom
og bad. Loftstua må vi ikke glemme. Om du vil,
kan den også innredes som soverom.

SKREDDERSYDD
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ENEBOLIG

Oksø
Oksø er et smart hus - for i dag, og for årene som kommer. Alt du trenger på ett
plan. Flytter du inn som ung – kan du bli boende til den dagen kommer da du feirer
overgangen til friheten som pensjonist, og videre.

BRA 1. etg.: 115,2 m2

BRA Totalt: 115,2 m2

BYA: 131,8 m2

Grunnflate: 130,9 m2

Maks lengde: 12,75 m

Maks bredde: 12,75 m
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Et hus for livet
Oksø rommer det hele, på ett plan. Gode planløsninger gjør dette til et praktisk hus med høy
trivselsfaktor. Du får tre soverom – fire om du
velger å dele av den store stua. Stua er åpen
og lys, med ildsted. Kjøkkenet har godt med

skapplass, og rikelig rom for gjester rundt spisebordet. To av soverommene er plassert i en
egen fløy av huset. Om tre soverom er i meste
laget, er kanskje et kontor eller hobbyrom å
foretrekke?

OKSØ 47

ENEBOLIG

Sandefjord
Sandefjord er et riktig staselig hus, det har et sus av gammel skipsreder-bolig over seg.
Linjene er stramme, men detaljene på fasaden er vennlige. Perfekt i en litt større hage,
med plass til epletrær. Og til hengekøyer når eplebøndene trenger en hvilepause.

BRA 1. etg.: 95,2 m2

BRA 2. etg.: 87,8 m2

BRA Kjeller: 87,8 m2

BRA Totalt: 270,8 m2

Grunnflate: 109,1 m2

Maks lengde: 15,25 m

Maks bredde: 11,4 m

BYA: 123,4 m2
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Skapt for eplehager og det gode liv
Kjøkken med glasskarnapp ved spiseplassen?
Du har funnet det, lyst og stort! Vi garanterer
at det blir kokeboken og din egen fantasi som
setter begrensninger på kulinariske utfoldelser
– ikke kjøkkenet. Stua er romslig og lys, og kan
gjerne deles av. Vi har plassert pipeløpet slik at

du kan få ildsted i begge stuene, om du ønsker.
På hovedplanet finner du også toalett og utvendig
bod. I øverste etasje er det tre soverom, loftstue
og bad. Badet har vi utstyrt med et badsturom.
Har vi glemt kjelleren? Den fyller du med aktiviteter og hobbyrom. Og trenger du oppbevaring vil
du ikke mangle plass.

SANDEFJORD 49

ENEBOLIG

Søgne
Rosebusker mot hvit, liggende panel. Humlesurr. Det er lett å bli forelsket i en
sommeridyll. Når snøen faller tett og stille over den rykende skorsteinen, lengter du
kanskje mot våren. Men snømannen i hagen har nettopp fått hatt og gulrot, og
minstemann håper vinteren varer evig. I alle fall lenge nok til at snøhulen blir ferdig.

BRA 1. etg.: 84,6 m2

BRA 2. etg.: 45,7 m2

BRA Totalt: 130,3 m2

Grunnflate: 97,4 m2

Maks lengde: 9,85 m

Maks bredde: 10,35 m
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BYA: 99,4 m2

EKSEMPEL PLAN 1. ETASJE

Trivsel og harmoni
Gode løsninger for travle dager preger Søgne. Du
vil sette pris på det praktiske vindfanget, med dør
til bod og til hallen. Den romslige hallen har direkte
adgang til bad og vaskerom og herfra kan du gå
videre ut i hagen. Fra hallen kommer du videre
inn til den store stua, som kan deles av og gi deg
et soverom om du ønsker. Fra stua går du rett ut

EKSEMPEL PLAN 2. ETASJE

i hagen, gjerne med en kaffekopp fra det tilstøtende
kjøkkenet. Kjøkkenet er lyst med to store vinduer
og har spiseplass. Trappen i hallen fører opp til
tre soverom, toalett og bod. Det største soverommet er svært romslig med god garderobeløsning.
Søgne er et trygt valg, som forener gjennomtenkte,
praktiske romløsninger med en tidløs stil.

SØGNE 51

ENEBOLIG

Tvedestrand
Mange kaller sørlandshusene skipperhus, og i gamle dager fantes de ofte nettopp
nær havnen, sammen med seilskuter og livlig handel. Et typisk sørlandshus er gjerne
hvitmalt, har liggende panel og rødt tak. Du må gjerne male Tvedestrand hvitt,
eller rødt eller oker. Tradisjon og individuelle ønsker lar seg kombinere!

BRA 1. etg.: 112,4 m2

BRA 2. etg.: 57,1 m2

BRA Totalt: 169,5 m2

Grunnflate: 128 m2

Maks lengde: 13,35 m

Maks bredde: 12,55 m
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BYA: 137,6 m2

EKSEMPEL PLAN 1. ETASJE

Klassisk og unik
Tvedestrand er et hus som byr på uvanlig mange
muligheter. Planløsningen er unik for dette huset,
med et spesielt stort kjøkken og to stuer. Trenger
du ikke to stuer, velger du kanskje å prioritere et
arbeidsrom, eller et hobbyrom. Vi synes det siste
høres mest gøy ut, men det er ditt valg.

EKSEMPEL PLAN 2. ETASJE

Første etasje byr på et stort vaskerom kombinert
med bod, – praktisk plassert med dør fra hall.
Det finnes også en utvendig bod.
I øverste etasje har vi planlagt for fire soverom,
bod og et bad med særpreg. Det ene soverommet
har utgang til balkong.

SKREDDERSYDD
FOR DEG
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ENEBOLIG

Tønsberg
Med karnapp og flott inngangsparti, er Tønsberg et hus som gjerne tiltrekker seg
et ekstra blikk fra forbipasserende. Huset har et mykt og vennlig ytre. Fra kjelleren
høres det svakt rytmer – her øver nemlig husets tenåring med de andre i bandet.

BRA 1. etg.: 93,2 m2

BRA 2. etg.: 78,6 m2

BRA Kjeller: 89,1 m2

BRA Totalt: 260,9 m2

Grunnflate: 106,5 m2

Maks lengde: 12,25 m

Maks bredde: 12,25 m

BYA: 115,6 m2
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EKSEMPEL PLAN 1. ETASJE

EKSEMPEL PLAN 2. ETASJE

EKSEMPEL PLAN KJELLER

SKREDDERSYDD
FOR DEG

Et vennlig blikkfang
Vi begynner øverst, der Tønsberg er planlagt
med tre soverom. Loftstua har selvsagt utgang til
balkongen. Bad finner du både på loft og i første
etasje. Ned trappen med åpen løsning og repo
og gjennom hallen kommer du til en romslig
stue, med dør til terreng og kjøkken. Karnappet
som pirrer nysgjerrigheten fra utsiden, er del av

biblioteket. Her strømmer lyset inn om dagen,
og om kvelden gløder det fra peisen. Og ja, det
er lov å gjøre bruk av biblioteket til annet enn
boksamlingen. Kjøkkenet har en lys spiseplass,
og dør inn til vaskerom med wc. I kjelleren er det
både dusj, toalett og badsturom, kjellerstue og
hobbyrom. Om hobbyen er trommer og store
gitarforsterkere, går det helt greit.
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BENTE ÅSHEIM RYSSTAD OG KÅRE
SÅVESON RYSSTAD er i slutten av

tyveårene. Hun er pedagog i barnehage, han er økonom. De flyttet til
Lillesand i slutten av mai i 2016, og
arbeidet på tomta startet i august
samme år. I midten av mars 2017
flyttet de inn.
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INTERVJU

Et hus
til å stole på
I et veletablert boligfelt i Lillesand har Bente og Kåre
bygget hus. Et LillesandHus, selvfølgelig!

D

en utvendige malingen er
knapt tørr. I stua flyttes det
stadig rundt på møbler, i jakten
på den helt riktige plasseringen
av sofa og bord.
- Og så er det hagen da. Vi har mange
tanker og ideer, og har derfor fått litt hjelp
av en hagedesigner til å sette de ut i live
- akkurat som LillesandHus gjorde med
husbyggingen, sier Kåre.
Vi tviler ikke på at resultatet vil bli en pryd for
nabolaget! Bente og Kåre har gått inn i husprosjektet med både hode og hjerte. Det ligger mye
planlegging bak alle valg, og om resultatet har
svart til forventningene, forteller de:
- Vi er veldig fornøyde!

Bente og Kåre bestemte seg for
å bygge hus fordi de ikke fant
drømmehjemmet på boligmarkedet.
-Vi ønsket oss et hus med sjel og
varme, i gammel sørlandsstil. Da
bestemte vi oss for å bygge selv og være
med gjennom hele prosessen, forteller Bente.
Paret var i kontakt med ulike byggefirmaer, men
valget falt på LillesandHus.
-Vi tok utgangspunkt i de to modellene Tvedestrand
og Hisøy og endret en del av planløsningen,
forteller Kåre.
- Vi hadde en fin dialog om tilleggsarbeider. Mange
valg må jo tas underveis der og da. Det er ikke så

En kjøkkenøy deler av matlagingssonen fra spiseplassen. Det er en løsning paret setter pris på hver dag.
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lett å bygge hus når man ikke har gjort det før, og
noe av veien blir til mens man går. LillesandHus er
fleksible og ikke redd for å trekke inn nye løsninger
underveis. De har fagkunnskapen til å se hvordan
ideer kan gjennomføres i praksis og hvordan ulike
elementer henger sammen.
Paret var ofte innom byggeplassen, og merket
seg at håndverkerne trivdes med oppdraget.
- Jeg la merke til at det var mye yrkesstolthet på
byggeplassen. Jeg tror kanskje det handler om at
fagfolk får lov til å jobbe ordentlig med ting. Det
er denne skikkeligheten som vi også setter pris på,
at kvaliteten er på plass også i detaljene du ikke
ser, fordi folk som er stolte av arbeidet sitt har fått
anledning til å levere mer enn et hastverksarbeid,
sier Bente.
LillesandHus tok seg også av det meste av papirarbeidet.
Bente og Kåre ville ha et vakkert hus, både innvendig og utvendig.
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- Papirarbeidet og kontakten med kommunen, alle

- Det var viktig for oss
å bygge et hus som gjenspeiler
oss og vår personlighet,
og det har vi fått til.

slike ting ble gjort riktig. Vi følte under hele byggeprosessen at alt var under kontroll. Vi følte oss godt
sett og at de lyttet til oss, samtidig som de delte
egne tips og erfaringer. Alt ble levert på tid og på
budsjett. Ingen ubehagelige overraskelser
hverken underveis eller i etterkant, sier
Kåre.
Bente og Kåre ville ha et vakkert hus, både innvendig og
utvendig. Løsningene skulle
være praktiske. I dag er de
meget godt fornøyd, både med
innsatsen fra dyktige håndverkere,
LillesandHus og med egne planer og
bidrag.
- Det var viktig for oss å bygge et hus som gjenspeiler oss og vår personlighet, og det har vi fått til,
fastslår Bente.
Huset gir et romslig inntrykk med en lys og
gjennomført fargepalett. Kjøkkenet er stort,

med god spiseplass og peis, og det har en
praktisk arbeidssone der både Bente og Kåre
kan arbeide samtidig.
- Vi har vært bevisste på at vi ville ha
kvalitet. Det er ingen prangende luksus
her, men ekte håndverk og klassisk
stil. Det er kanskje ikke så vanlig å
snakke om yrkesstolthet lenger, det
er mest snakk om eﬀektivitet. Men
dette huset er bygget både eﬀektivt
og med en solid porsjon yrkesstolthet. Det er en fin kombinasjon, sier
Kåre.

- Det er ikke så lett å bygge hus når
man ikke har gjort det før, og noe
av veien blir til mens man går.
- Jeg er ganske sikker på at håndverkerne likte å
bygge dette huset. Vi er blitt fryktelig glad i det
allerede. Her føler vi oss hjemme!
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Vi bygger planke for planke på stedet,
og våre folk vet hvordan du best utnytter
utsikt og lysforhold.
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Småhus

- drømmer som vokser
ET SMÅHUS GIR ROM for både fremtidsdrømmer
og livet her og nå. Et lite hus, fordi du er ung og
under etablering – eller godt voksen, og trenger
noe mindre og mer lettstelt. Stil og kvalitet slik
bare LillesandHus leverer.

Med hundre kvadratmeter boflate får du faktisk
plass til det meste. Lys stue, romslig kjøkken
– soveplass til minst fem! Alle nødvendige
funksjoner kan samles på ett plan om du vil.

Løsningene er fleksible – del gjerne stua i to om
du vil. Her får du muligheter du trodde var forbeholdt større hus. Dyktige arkitekter, smarte
løsninger. Håndverkere som leverer kvalitet
som varer. LillesandHus tilbyr flere småhusmodeller – de fungerer fullt ut som eneboliger.
Våre småhus gir deg mer enn du tror, og er et
godt valg for mange.

Fritidsboliger
som passer inn

kan også tas i bruk som
fritidsboliger. Særlig er våre mindre hustyper
populære, og den typiske sørlandsstilen passer
godt inn i et kystlandskap. Vi kan også tegne
nytt – både hytter og litt større fritidsboliger.

VÅRE ENEBOLIGER

Et LillesandHus kan alltid tilpasses byggherrens
ønsker og tomtens beskaffenhet på en god
måte. Vi bygger planke for planke på stedet,
og våre folk vet hvordan du best utnytter utsikt
og lysforhold.

Tomter til fritidsboliger byr ofte på spesielle
utfordringer, og der er derfor særlig viktig å
velge en leverandør som kan tilpasse bygget
best mulig. Ofte vil også kommunen ha et ord
med i laget – kanskje stilles det spesielle krav til
å beholde en stil, eller tilpasse seg omgivelsene
på andre måter.
I EN FRITIDSBOLIG lever du tett innpå materialer
og de små detaljene. Vi tror du vil oppleve at
LillesandHus leverer en kvalitet og en omsorg
for detaljer som er sjelden i våre tid.
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Anneks,
garasje eller dukkestue?
- i samme stil som ditt LillesandHus

ønsker
å sette opp et anneks eller en garasje
i samme stil og kvalitet. Vi tegner og bygger
- tilpasset dine ønsker og behov. Uansett
hvilken av våre hustyper du har valgt, tegner
vi inn detaljene som kjennetegner et LillesandHus. Med belistning, vinduer, takstein og
takvinkel som passer til huset, dannes et
harmonisk miljø.

MANGE SOM BOR I ET LILLESANDHUS
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Kanskje drømmer du om en hagestue for å
utvide utesesongen, en sjøbod eller frittstående
badstu? Eller kjenner du noen som har lyst på
en dukkestue, en liten borg eller en minigarasje
for verdens råeste tråbil? Vi bygger for både
store og små boligdrømmere!
DU FORTELLER OSS HVA DU ØNSKER, sammen
skaper vi det – vi garanterer stilen og håndverkskvaliteten vi har bygget vårt navn på.
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Byggherrens

ordbok

Når du bygger hus, vil du møte mange ord og uttrykk du kanskje
ikke kjenner fra før. Her er en liten ordliste, som hjelper deg
å skjønne hva snekkeren og andre håndverkere prater om.
Byggherre? Det er du!

BALUSTER

Søyle i rekkverk

BINDINGSVERK

Husets ”skjelett”

BJELKELAG

Skiller etasjene

BRETTSKURING

Pusset mur uten skjøter

BÆREVEGG

Innvendig vegg med styrke som yttervegg

DRENERING

Senker grunnvann / fjerner overflatevann

FASADE

Boligens utvendige sider

FJÆR

Tynne del på bord/panel for sammenføying med not

FOTOCELLE

Ofte brukt ved automatisk tenning av utelys

FØLER

Ofte brukt ved varmekabler til termostat

GERIKTER

Dør og vinduslister innvendig

HIMLING

Tak

LETTVEGG

Innvendig delevegg uten bæreevne

LILLESANDHUS

Boliger for de kvalitetsbevisste

LODDESTOKK

Vater

MURLIV

Yttermålene på murverk

KUBBING

Spikerslag

MEGLER

Start/endestolpe i trapp

NOT

Fure/renne i bord/panel for sammenføying med fjær

PETRING

Kløyvd murstein/blokk på langs

REGULERINGSPLAN

Detaljplan for utnyttelse av et område

REPOS

Hviletrinn/avsats i trapp

STØPT KRONE

Avretting av toppen på en grunnmur

TAKSTOL

Prefabrikert bæring, takets ”skjelett”
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Vi samarbeider
med de beste
Kvalitet i alle ledd er alltid viktigst for oss når vi velger ut hvilke underleverandører vi vil ha med på laget. De som får lov til å levere til oss har fagfolk som
kan sitt håndverk, og som leverer til avtalt tid. Mange av våre leverandører er
lokale bedrifter som vi kjenner fra lang tids samarbeid. Vi vet hva de står for, og
tilliten er gjensidig. Å bygge et hus krever godt og tett samarbeid mellom mange
fagfolk og leverandører. Alt skal stemme, og alt skal skje i riktig rekkefølge. Når
vi setter i gang med ditt nye LillesandHus, vet vi at vi kan stole på at alle gjør
en god jobb for deg.
Lenker til våre samarbeidspartnere finner du på lillesandhus.no
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