Bo nära natur, hästar och
golfbana i Aberga Byar!
Vacker utsikt över odlingslandskap blir din
vardag när du bosätter dig i Aberga Byar. Med
omedelbar närhet till skog och hagmarker har
du naturen inpå knutarna och bor i en härlig
lantlig miljö.
Området ligger inom bekvämt pendlingsavstånd från Västerås, utmed väg 692 till
Tortuna. Till Västerås pendlar du på bara 15
minuter med bil och 20 minuter med buss 40.
Bara 2,5 km från Aberga Byar ligger Tortuna
skola, upp till åk 6. Här finns också dagis och
fritidshem.
På fritiden kan du spela golf på Tortuna golfbana, ha häst eller rida vid stallet i Aberga,
gå på skogspromenad, eller plocka bär och
svamp i omgivningarna. Det är vad vi kallar
livskvalitet!

För mer information:
Anders Hogbring
Auktoriserad trähusförsäljare
Tel: 021-18 40 06
Mobil: 070-510 14 32
anders.hogbring@anebyhus.se

Boende med naturen inpå knutarna

www.anebyhus.se
Anebyhus, med huvudkontor och fabrik i Aneby är en av Sveriges äldsta trähustillverkare. Företaget producerar och marknadsför designade, prefabricerade småhus på totalentreprenad.
Anebyhus ingår i Varnäskoncernen, som har sitt säte i Kolbäck utanför Västerås.

Västerbyn
Österbyn

Panorama - sandellsandberg collection

Princip - sandellsandberg collection
Såld

Hitta ditt nya hem
i Aberga Byar!
Såld

Klassiskt, funkis, eller modernt? Du kan välja bland mer än 50
olika hus ur hela Anebyhus sortiment och anpassa huset efter
dina önskemål och behov. Vi erbjuder dig och din familj en stor
valfrihet med våra olika planlösningar och genomtänkta detaljer.
Du beslutar hur du vill bo.

Visningshus
Huset kan du anpassa efter det intryck du vill ge. Du kan välja
klassisk stående träpanel eller modern liggande träpanel på din
fasad. Klassiska spröjsade fönster, eller moderna. Ett tegelrött
tak som du ser från fjärran när du kommer hem. En planlösning
som fungerar perfekt för dig och din familj. Ditt hus ska ju vara
en plats där du trivs genom livets alla skeenden. Ditt hus ska ju
vara ditt hem.

(uppförs hösten 2011)
Tomt 6: Anebyvillan 88:an
Tomt 9: Anebyvillan 132:an
Tomt 10: Anebyvillan 124:an

Såld
Såld

Oavsett vilket hus du väljer får du alltid ett gediget Anebyhus.
Efter över 65 år i branschen har vi samlat på oss kunskap och
erfarenheter som är den stabila grunden för varje nytt hus.
Kvalitet är det enda som står sig - något som bevisas av de över
30 000 familjer som bor i hus från oss.

Söderbyn

Välkommen till ditt nya hem i Aberga Byar!

Bondegatan - Kollektion Ditt nya hem

Funkisvägen - Kollektion Ditt nya hem

Mansardvägen - Kollektio
on Ditt nya hem

124:an - Kollektion Anebyvillan

132:an - Kollektion Anebyvillan

