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Ett viktigt syfte med föreningen är att göra det enklare för
kunder att hitta väletablerade och trygga stenhusföretag
som har dokumenterad erfarenhet av stenhus.
Svenska Stenhusföreningen ska:
• Öka antalet nybyggda stenhus i Sverige.
• Opinionsbilda för stenhus.
• Marknadsföra föreningen och dess medlemmar.
• Tillhandahålla en informativ, saklig och
intressant hemsida.

• Utbilda och informera för medlemmars räkning.
• Förhandla och förmedla för medlemmars räkning.
• Bygga nätverk och samarbeten.
• Ha tillgång till de senaste rönen inom teknik,
som till exempel aktuella energiregler med mera.
• Tillämpa gemensamt överenskomna etiska regler.
• Ha erfarenhetsutbyte med leverantörer, entreprenörer,
konsulter och försäljare.
• Samarbeta med branschföreningar och organisationer
i gemensamma frågor.

Maria Bengtsson,
H+H Sverige AB

För dig som är leverantör
av stenmaterial:
Som medlem får du hjälp med att
presentera dina produkter och
budskap. Du får SSFs kvalitetsstämpel som leverantör samt
hjälp med marknadsföring.
Esa Myllymäki,
Stenhus i Väst AB

För dig som är konsult och föreskriver stenhus:
Som medlem får du tillgång till ett omfattande nätverk av husföretag, entreprenörer och husförsäljningsföretag och möjlighet
att fånga upp nya kunder. Du får utbildning, uppdateringar och
information. Du får en kvalitetssäkring som yttrar sig i kunnande
och trygghet. Du får arbeta med SSV – Svenska Stenhusvillan.

För dig som är entreprenör och bygger stenhus:

Håkan Bengtsson,
Holms Entreprenad
i Halland AB

Som medlem får du nära koppling till leverantörer, konsulter och
säljbolag. Du får utbildning, information och certifiering. Du får tillgång
till SSFs serviceavdelning med juridisk-, ekonomisk- och marknadsföringshjälp.Du får bygga SSV – Svenska Stenhusvillan. Du får SSFs
kvalitetsstämpel som leverantör samt hjälp med marknadsföring.

För dig som säljer stenhus:

Som medlem får du tillgång till ett omfattande
nätverk av entreprenörer, leverantörer, arkitekter
och konsulter. Du får utbildning, uppdateringar och
information samt kvalitetssäkring. Du får möjlighet
att sälja SSV – Svenska Stenhusvillan, som blir ett
starkt försäljningsstöd.
Per Haak,
Haaks Stenhus AB

Svenska Stenhusföreningen kommer att
fungera som samordnare av marknadsföringen och försäljningen av Svenska
Stenhusvillan. Du som är medlem och är
intresserad av att sälja och bygga Svenska
Stenhusvillan kommer att få husritningar
och broschyrer samt en standard- och
tillvalskatalog från oss samt en supersnygg
hemsida och andra marknadsföringsmaterial!

Våra medlemmar får tillgång till vårt koncept med
färdigdesignade stenhus Svenska Stenhusvillan –
ett nytt varumärke på svenska småhusmarknaden!

Vi kommer att ta fram kompletta försäljningshandlingar för cirka 10-12 hus. I handlingarna ingår även leverans- och entreprenaddeklarationer. Vi arbetar fram en prislista som
täcker de regioner vi har medlemmar i och
tillhandahåller byggskyltar och hänvisningsskyltar för enkelhetens skull.
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Anders Davies

En driven entreprenör och säljare

Jag har en bred och gedigen erfarenhet av
småhusbranschen och har genom åren byggt
upp ett stort nätverk. Jag har bland annat arbetat
med försäljning, rådgivning, projektledning,
drivit eget AB samt agentur i 30 år. Jag är en
utmärkt förhandlare, expert på affärsutveckling
och som säljare är jag van vid att axla rollen som
länken mellan konsument och företag.

Svenska Stenhusföreningen AB
Kontakt: Anders Davies, arbetande ordförande
040-23 20 00 0705-23 20 00
Info@svenskastenhusforeningen.se
Baltzarsgatan 18, 211 36 Malmö
svenskastenhusforeningen.se
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