
L ANGVAD BAKKER

SKØN NATUR,  
TÆ T PÅ ALTING

  B YG G E G R U N D E



HUSE MED HOLDNINGER

”LANGVAD BAKKER 
ER ET STED, DER 
KAN BRINGE DIG 
LANGT VÆK FRA 
HVERDAGEN, 
SAMTIDIG MED, AT 
DU HURTIGT KAN 
KOMME TILBAGE. 
DEN FØLELSE 
SKAL VILLAERNE 
UNDERBYGGE”

- Jimmi Grouleff, direktør

IDEALHUSE blev stiftet for mere 
end 7 år og 200 huse siden. Målet 
var fra begyndelsen at bygge huse 
med holdninger - kombineret med 
markedets bedste proces. Vi var trætte 
af historier om drømmehuse, der ikke 
var helt så fantastiske at leve i, og om 
byggeprocesser, der løb af sporet. 
 
Vi ville gøre det anderledes. Med 
arkitekttegnede villatyper, dialog, 
proces og idealer for, hvad der gør en 
villa til et hjem. Alt er ikke lige godt, og 
vi ville skabe funktionelle, fleksible og 
sjælfulde løsninger. 

I dag tilbyder vi en række 
arkitekttegnede og miljøvenlige 
villakoncepter med gennemtænkte 
planløsninger, sjæl og stemning. 
Koncepter, du altid kan tilpasse 
sammen med vores arkitekt, så det 
bliver din ideal villa.

Vi tilbyder også markedets bedste 
og mest transparente købs- og 
byggeproces. Så selvom et husprojekt 
er en stor beslutning, behøver det ikke 
at være en svær beslutning.

“Den gode smag er den, der ikke smager af noget” 
sagde den sarkastiske danske designer Poul 
Henningsen. Som vores navn antyder, synes vi ikke, 
at alt er lige godt. Vores ideal er huse med en enkel, 
klar og rationel formgivning. Derfor bygger vi huse 
med holdninger og huse, der smager af noget. 



ET NATURSKØNT 
SMØRHUL 

Udgravninger viser, at der har 
boet mennesker i Låsby- 
området helt tilbage i jern-
alderen. Og det forstår vi godt.

For Låsby ligger midt i 
Søhøjlandets skønne natur og 
inviterer til at stoppe op og slå 
sig ned. For en stund på byens 
kro, der åbnede i 1870, eller for 
”altid” som en af byens mere 
end 2.000 indbyggere. 

Låsby ligger tæt på 
motorvejen mellem Aarhus 

og Silkeborg, og I kommer 
hurtigt til både Smilets 
by og Danmarks Outdoor 
Hovedstad – samt til Herning, 
Skanderborg, Horsens… Hvis 
I da har brug for at køre 
væk. For i Låsby finder du 
eksempelvis institutioner, skole 
til 9. klasse, indkøb, boldklub 
og friluftsbad. 

Kort sagt: Låsby er tæt på 
næsten alt. Så stor, at den har 
det meste. Og så lille, at der er 
et godt naboskab.  

Låsby ligger skønt placeret mellem 
Skanderborg, Silkeborg og Aarhus – og er 
samtidig helt sin egen med institutioner, 
skole, foreninger og godt naboskab.
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Indkøb

 Indkøb 1km 
Restaurant

 Restaurant 600m
SKOLE

 Skole 1,4km
Dagstilbud

 Daginstitution 900mSport

 Idrætstilbud 1,5km

Bil

 Silkeborg bil 20 min
Bil

 Skanderborg bil 20 min 
Bil

 Aarhus bil 30 min

FAKTA

Ofte er nye udstykninger 
placeret langt fra byernes 
naturlige centrum og bliver 
kun langsomt en del af 
byen. Sådan er det ikke med 
Langvad Bakker. 

Her bygger I på den ene 
side i et skønt, kuperet 
landskab med sø, skov, eng 
og marker. På den anden 
side tæt på byens smukke og 
stemningsfulde kro, skolen og 
idrætshallen. 

Langvad Bakker kommer til 
at rumme 250 boliger, der 
bygges i flere etaper. Boligerne 

kommer til at ligge rundt om 
en sø, og med et stort, grønt 
fællesareal og højdeforskelle 
på op til 20 meter sikres en 
helt unik fornemmelse af – og 
udsigt til - natur. 

Det er planen, at Langvad 
Bakker skal have sin egen 
daginstitution. Endvidere 
etableres der en række 
stier, som bindes sammen 
med Låsbys eksisterende 
stisystem, så I trygt og hurtigt 
kan gå eller cykle til skole, 
fritidsaktiviteter eller ”bare” 
en livgivende tur i det skønne 
lokalområde.

ET HELT NY T 
BOLIGOMR ÅDE. 
TÆ T PÅ L ÅSBYS 
HJERTE



VI BYGGER  
TIL JER .  OG 
TIL OMR ÅDET 

Hos IDEALHUSE kan I vælge mellem 
en række forskellige villatyper, og I 
mødes altid med en arkitekt, der er 
med at sikre, at huset passer perfekt 
til jeres behov: Er der brug for ekstra 
rum til leg? Skal terrassen passe til 
morgen- eller aftenkaffen? Skal stuen 
have ekstra kærlighed? 



DIT BYGGEFORLØB

 07. HUSET FÆRDIGPROJEKTERES
Byggeansøgningen indsendes til kommunen, 

energiramme-beregningen udfærdiges, huset 

færdigprojekteres, og der udfærdiges ingeniørprojekt.

  06. ARKITEKTTEGNINGER 
TILRETTES

Sammen med vores arkitekt bliver plantegninger og 

facader rettet til i forhold til jeres ønsker og tanker. Så er 

vi klar til at sende byggeansøgningen til kommunen.

 11. SIDSTE HÅND PÅ VÆRKET
14 dage før afleveringen af villaen har vi en gennemgang,  

hvor byggelederen gennemgår huset grundigt sammen 

med jer. Det betyder, at vi kan have eventuelle mangler 

afklaret, når huset afleveres to uger senere.

 12. TILLYKKE MED JERES VILLA
Det er en stor dag for os alle, når I overtager villaen. 

Det er dog ikke kun en fejring men også endnu en 

grundig gennemgang af huset - både så vi er sikre 

på, at huset er helt klar, og så I er introduceret til 

eksempelvis de vigtigste tekniske installationer.

 13. ET ÅRS GENNEMGANG
Et år efter, at I er flyttet ind i huset, giver vi husets 

konstruktioner et eftersyn. Det gør vi for at sikre, at 

huset er i topkvalitet og vil være det i mange år endnu. 

Der er tegnet en 10-årig byggeskadeforsikring på alle 

vores byggerier.

  03. MØDE MED ARKITEKT  
OG BYGGERÅDGIVER

Vores arkitekt skal lære jer at kende og høre om 

jeres drømme og behov. Vores byggerådgiver drøfter 

byggeøkonomi, materialer og konstruktioner med jer.

  05. ENTREPRISEKONTRAKT 
UNDERSKRIVES

Vi er enige om, at vi skal opfylde jeres byggedrøm. 

Hurra :-) Så skal der skrives under på kontrakten.

  04. ARKITEKTTEGNINGER 
UDFÆRDIGES

På baggrund af byggemødet udfærdiger vores arkitekt 

et skitse-oplæg, der præsenteres for jer. Samtidig 

præsenterer vi et komplet byggebudget, der giver 

overblik over både proces og økonomi.

  08. DE SIDSTE (MEN VIGTIGE) 
DETALJER

I skal have truffet jeres endelige valg om inventar og 

materialer. Når det er på plads, er vi klar til at bygge 

jeres hus.

 10. HUSET TAGER FORM
Byggeriet tager omkring 26 uger. Det er lidt længere 

tid end for mange af vores kolleger i branchen - blandt 

andet fordi vi vægter høj kvalitet og ikke mindst en 

stabil og korrekt udtørring af jeres hus.

 09. MØD JERES BYGGELEDER
Nu går byggeriet i gang. I mødes med vores/jeres 

byggeleder på grunden, og han/hun følger jeres byggeri 

nøje gennem hele processen, så vi holder en høj 

håndværksmæssig kvalitet.

I hele byggeperioden har I adgang til huset. 

 02. VI SER JERES BYGGEGRUND
Jeres byggegrund er afgørende for, hvad og hvordan 

vi skal bygge. Derfor vil vi gerne se, mærke og føle 

den. På den måde kan vi tegne det helt rigtige hus og 

udregne totaløkonomien for byggeriet.

 01. VI MØDES FOR FØRSTE GANG
I kan mødes os mange steder. Til Åbent Hus, i 

vores udstillingshus, på vores hjemmeside, til et 

uforpligtende møde hos jer eller os... Vi snakker 

sammen og ser, om der er overensstemmelse mellem 

det, I vil, og det, vi kan.



Har du spørgsmål til grundene 
i Langvad Bakker? Vil du høre 
mere om vores byggeproces? 
Er du nysgerrig på vores 
villatyper? Vil du se og mærke 
et IDEALHUS ved Åbent Hus 
eller en fremvisning?  
Så kontakt os. 

IDEALHUSE A/S
+45 7025 9988
 info@idealhuse.dk
www.idealhuse.dk

VIL DU VIDE 
MERE?


