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Vätten
25 + 12 m2
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Kunden i centrum
Vår policy är att alltid sätta kunden i centrum och att arbeta för 
att våra kunder ska känna sig trygga med vårt arbete. Vi håller alltid 
vad vi avtalat och ser det som en självklarhet att komma på uppgjorda 
tider. För de kunder som så önskar erbjuder vi även totalentreprenad, 
allt för att det ska vara så enkelt som möjligt att anlita hantverkare. 

Följ vårt arbete på nätet
Få inblick i hur din stuga växer fram genom bloggen på vår hemsida. 
Vi uppdaterar med nya bilder när bygget utvecklas så att du kan 
vara delaktig även om du bor långt från byggplatsen.

 Vision - Affärsidé
 “Att i tillägg till byggsatser erbjuda nyckelfärdiga helhetslösningar 
med tomt och stuga där kunden ges möjlighet att tillsammans med 
Årjängsstugan forma sina drömmars boende.”

 Lokal miljövård
Våra stugor gynnar det lokala näringslivet då de produceras av virke 
som köpts in direkt från sågen i Årjäng. I mesta möjliga mån försök-
er vi använda oss av lokala producenter för att minska transporter 
vilket är i linje med vår miljöpolicy och våra tankar kring att värna 
om både den lokala naturen och den globala miljön.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du har några 
frågor eller önskar offert!

Årjängsstugan är en del av aktiebolaget JFJ Bygg AB, 
(i folkmun kallat FJ Bygg) och hör hemma i Årjängs kommun i 
västra Värmland. Aktiebolaget är ett familjeägt bolag som drivs 
av Fredrik och Josefin Johansson.
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Tillverkade med omtanke, hantverk & kärlek.
Alla våra stugor och produkter produceras 
och byggs på plats i vår snickeriverkstad i 
Årjäng av erfarna snickare.  Vi gynnar lokal-
produktionen och köper virke direkt från 
sågen i Årjäng. Alla produkterna byggs i 
tätvuxen furu av hög kvalitet i dimension 
70x145 mm. 

När virket har hämtats på sågen i Årjäng 
så hyvlas stockarna i vår snickeriverkstad. 
Efter hyvlingen så körs de genom vår knut-
fräs och resultatet därefter är en mycket tät 
knut.

Passformen på stockarna och knutarna blir 
perfekt! När stommarna är färdiga packas 
de varsamt och fraktas till kund eller 
monteras på plats av oss om så önskas. 
Mindre stugor, upp till 15 kvm, kan vi mon-
tera inomhus i vår verkstad och leverera 
helt kompletta till önskad plats.

Fasaden är vid leverans obehandlad, men 
vi kan utifrån era behov och önskningar 
mot en extra kostnad behandla den med 
allt från Falu Rödfärg till lasyr.
Innerväggarna reglas upp med lösvirke 
och kläs utvändigt med gips som standard. 
Panel finns som tillval.

Alla våra stugor och produkter 
produceras och byggs på plats i 
vår snickeriverkstad i Årjäng 

av erfarna snickare. 

Våra stugor
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“Det är skimmer i molnen och glitter i sjön,
det är ljus över stränder och näs,

och omkring står den härliga skogen grön
bakom ängarnas gungande gräs.”

Strövtåg i hembygden, Gustaf Fröding
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Sagolika stugor från                         Värmland
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Några exempel på Vätten



Vätten passar den som behöver en lite större gäststuga. Den går även fint att anpassa så att 
den uppfyller kraven för de nya bygglovsfria s.k. Attefallshusen.
I stugan finns det plats för en storstuga med en liten köksavdelning och ett badrum med 
dusch och WC. För dig som vill ha lite extra utrymme så går det att lägga till ett enkelt sovloft. 
Stugans entré ramas in av en altan som löper längs med hela entrésidan. 
Bredden på stuga Vätten är densamma som på stuga Skogsrået och stuga Trollet så det är 
inga problem att bygga till den i ett senare skede om du skulle vilja.
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Vätten 25 m2
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Leverans
Stugan levereras i en byggsats som är 
framtagen för att du ska kunna nyttja stu-
gan hela året såväl under sommaren som 
under vintern. 

Golvbjälklag och golvisolering ingår liksom 
spånplattegolv, 3-glasfönster med spröjs  
och dörrar. För isolering i vägg och tak in-
går väggisolering och takisolering. 
Innerväggarna är av gips men för den som 
önskar finns panel som tillval. Innertak av 
träpanel är standard och ett listpaket med-
följer byggsatsen. Utvändigt utgörs taket 
av ett komplett betongpannetak med vat-
tenavrinningssystem.

Markarbete, grund, trappor, inredning kök 
och badrum, el, rörmokeri, måleriarbete 
ingår ej i byggsatsen.

Tillval
Vill du ha en nyckelfärdig stuga?
Vi utför markarbeten, grundläggning samt 
uppmontering av byggsats om du önskar. 

FJ Bygg står även för en helhetslösning 
med totalentreprenad där vi sköter allt 
arbete gällande stugan enligt de önskemål 
som du har. Kontakter med VVS, elektriker 
och kakelsättare ombesörjs i så fall av FJ 
Bygg. Stugan överlämnas nyckelfärdig och 
du som kund kan omgående flytta in och 
börja njuta av din nya stuga!

Vi hjälper även till med att ansöka om olika 
tillstånd hos berörda myndigheter. För den 
oinsatte kan det kännas som en överväld-
igande uppgift att komma igång med byg-
get. Vi hjälper er gärna så att alla tillstånd  
som behövs kommer på plats och ser till 
att allt går rätt till.

“Det vackraste tjärnet i skogen
låg ensamt och tyst och klart
och växlade blickar med solen

och drömde så underbart.”
I skogen, Gustaf Fröding
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Ritningar
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Planritningar

Vätten
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Vätten

Ritningar
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Detta ingår
Vad ingår i priset?

(Allt material nedan ingår i stugbyggsatserna. Vissa avvikelser kan förekomma.
Exakt leveransomfattning upprättas vid köpavtal.) 

Yttervägg:
• Knuttimrad furustomme 70x145 mm
• Väggreglar
• Isolering
• Ålderbeständig diffusionsspärr
• Gips (Panel som tillval)

Yttertak:
• Prefabricerade takstolar
• Råspont 
• Underlagspapp
• Strö- och bärläkt 
• Takpannor av betong
• Komplett vattenavrinningssystem märke Plannja

Innertak:
• Isolering
• Ålderbeständig diffusionsspärr
• Glespanel
• Innertak av furupanel alt. gipstak i alla rum

Dörrar och fönster:
• Fönster märke Traryd
• Fönsterdörrar märke Traryd
• Ytterdörrar med glas
• Innerdörrar obehandlade Allmoge

Innerväggar:
• Väggreglar 
• Väggbeklädnad gips (Panel som tillval)
• Samtliga innerväggar är ljudisolerade  

med mineralullskiva

Listverk:
• Samtliga invändiga lister i massiv furu
• Foder, Taklist & Golvlist
• Salningar i obehandlad kvistfri furu

Entré och verandor:
• Tryckimpregnerat virke till golv 

och trappsteg vid entréer

Golv:
• Bjälklag ingår som standard (golvbjälkar,  

trossbotten, isolering, golvspånskiva)

Loft
• Träbjälklag med massiva golvbjälkar 
• Golvspånskiva
• Lofttrappa och lofträcke 

Bergakungen & Jätten - loft ingår.
På övriga stugor är loft tillval.

Grund och montering ingår ej.
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På följande sidor ser du hur arbetet går till från grund till inflyttningsklart.
På bilderna visas stugan “Jätten”. Kontakta oss för förslag.

Tillval
När du beställer en stuga från oss ingår det mesta i byggsatsen. 

Om du vill ha ett nyckelfärdigt hus kan vi hjälpa dig med allt du vill och behöver. 
Här är några tips på kompletteringar. 

Komplettera gärna med
• Kök

• Större veranda

• Andra fönster

• Bastu

• Panel

• Badrum

• Kamin

• Trädäck

• Loft

• Redskapsbod

• Grund

• VVS och el

• Tapetsering / målning

• Uppmontering

• Innergolv

• Entrétrappa

• Inglasning av veranda

• Inbyggt utespa

• Ryggåstak

• Bänkar och bord
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. . . från grund till inflyttningsklart
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. . . från grund till inflyttningsklart
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Ett tryggt köp
Koll på läget
Vi på Årjängsstugan vill att du som kund ska känna dig trygg när du bestämmer dig för att köpa 
en stuga av oss. Vi finns här för att hjälpa dig igenom hela byggprocessen i den mån du önskar. 
Vi är även väl förtrogna med vilka olika tillstånd och dokument som krävs av myndigheterna när 
du ska bygga och svarar gärna på frågor gällande det om du känner dig osäker.

Avtal – en trygghet för båda parter
När du har fattat beslutet att köpa någon av våra stugor så upprättar vi ett köpeavtal som 
innebär en trygghet för båda parter. I avtalet specificeras vad som ingår i köpet och alla kost-
nader detaljredovisas. Eventuella tillval och utbyten anges i en separat bilaga som underteck-
nas av både köpare och säljare. Även fönsterstorlekar specificeras i en bilaga till avtalet för att 
säkerställa att det inte uppstår några missförstånd i vad som ingår i byggsatsen. Det ska inte 
behöva bli några överraskningar i form av extra kostnader när du köper en Årjängsstuga!

För den som väljer att anlita oss för uppmontering av byggsatsen så upprättas ett separat 
avtal gällande byggnationen. Vi använder oss av avtalet ABS09 -Allmänna bestämmelser för 
småhusentreprenader, som är framtaget av byggbranschen och Konsumentverket gemensamt. 
ABS09 innehåller regler som ger dig som konsument ett starkare skydd.
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Ett tryggt köp
Försäkringar och garantier
Årjängsstugan är försäkrade via en entreprenadförsäkring hos Länsförsäkringar. 
Garanti lämnas i enlighet med konsumenttjänstlagen och vid eventuella tvister så förbinder 
sig JFJ Bygg AB att följa Allmänna reklamationsnämndens, ARNs,  rekommendationer.

Årjängsstugan – JFJ Bygg AB, har flera år i rad premierats för sin kreditvärdighet av UC som 
är ett institut som utger ekonomipublikationer av olika slag. Det visar på att vi är ett kredit-
värdigt företag och en affärspartner som du kan lita på.

Betalningsvillkor
I samband med att köpeavtalet är undertecknat och godkänt betalas 10% av köpesumman 
för byggsatsen. Resterande del betalas vid leverans av byggsatsen.

För dig som har valt att anlita Årjängsstugan även för uppmontering av byggsatsen så 
upprättas en separat betalningsplan avseende monteringskostnaden. Betalningsplanen går 
ut på att vi löpande fakturerar dig delsummor för det arbete som vi har utfört. Du betalar 
alltså inte arbetskostnaden i förhand utan allt betalas löpande under byggtiden i takt med 
att bygget framskrider.

Vid beställning vill vi ha en bankgaranti eller spärrförbindelse från din bank på köpesumman.
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“Det dånade i berga, det skälvde i jola,
de skalade i väg bortåt f jälla där nola
och drumlade i kull sig där nolaskogs.”

Bergslagstroll, Gustaf Fröding


