
 

Inbjudan till pressvisning 
FRÄ MBY UDDE RESORT, Falun 
Ma ndag den 19 augusti 2013  

 

Vi vill gärna se Dig på lunch den 19:e augusti och få tillfälle att presentera vårt 

nystartade affärskoncept – STUGBYN i Sverige AB. 

Det sker i samband med att vi bjudit in pressen till en visning av vårt första 

typhus väl anpassat för stug- och campingplatser. 

Lunchen serveras  kl: 12:00 i Villan. Pressvisningen startar kl. 11:00 

Anmäl dig gärna till Pär på mail par@frambyudde.com el. Mats tfn 

0705675620. Vi hoppas Du hör av dig innan fredag den 16:e för planeringens 

skull. 

Bifogar Pressrelease ”Nytt hållbart fritidsboende som lönar sig i längden” samt 

en artikel från Norran, lokaltidning i Västerbotten om konceptet. 

Välkomna  

 

Styrelsen för Stugbyn i Sverige AB 

Gm 

 

Mats Allanson/vd 
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NYTT HÅLLBART FRITIDSBOENDE SOM LÖNAR SIG I LÄNGDEN 

 

Ett helt unikt koncept för ett hållbart fritidshusboende året runt har utvecklats 

av företaget Stugbyn i Sverige AB. Den första hotellstugan som byggts enligt 

detta unika koncept kommer att placeras på Främby Udde Resort i Falun och 

visas för första gången den 19 juli. 

 

Marknaden för det välutrustade fritidshuset, som tillverkas av Glommershus i Glommers-

träsk, är främst campingar och stugbyar. I konceptet ingår även fritidshus som kan 

placeras ute på vattnet. Främby Udde Resort ska i första skedet komplettera sin 

anläggning med ett tiotal landbaserade hotellstugor byggda enligt det nya 

fritidshuskonceptet.  

– Det kommer ytterligare att stärka vår satsning på högkvalitativt boende för både den 

nationella och den internationella marknaden, säger Pär Allanson ägare till Främby Udde 

AB och delägare i Stugbyn AB.  

 Han konstaterar att Stugbyn AB redan fått många förfrågningar från campingar och 

stugbyar runt om i landet som gillar hotellstugorna och affärskonceptet. 

– De lockas av att det ger ett bekymmersfritt boende som lönar sig i längden generation 

efter generation, konstaterar Pär Allanson. 

 Fritidshusen har ritats av arkitekt Maria Block som är ett välkänt namn när det gäller 

ekologisk arkitektur. Husen är byggda i trä och byggmaterialet är i stort sett fritt från 

farliga kemikalier, vilket i kombination med cellulosaisolering och diffusionsöppet skikt 

bidrar till ett bra inomhusklimat. Man har också konsekvent valt lösningar som ger en låg 

energiförbrukning och en låg underhållskostnad. Efter att huset levererats och ställts upp 

på grund tar det inte mer än 3-4 dagar innan stugan går att ta i bruk. 

– Den korta montagetiden är en stor konkurrensfördel, säger Pär Allanson.   

 En annan fördel är att husen, om man så vill, levereras med en noggrant vald 

möblering som passar till husens utformning och stil, vilken bygger på svensk tradition. 

Bara att flytta in och börja semestra. Det finns från början två typhus att välja bland. En 

med en byggarea på 38 kvadratmeter, som rymmer fyra bäddar och en på 28 

kvadratmeter med två bäddar. 

 Stugbyn AB ägs av fyra personer. Det är, förutom Pär Allanson, Anders Eriksson, som 

driver Glommershus samt Mats Allanson och Mikael Nilsson som specialiserat sig på 

utveckling av fritidshus och lägenheter på vatten. Styrelseordförande är Sven-Olof 

Holmström som under lång tid var vd och därefter styrelseordförande för anrika SSC-

Skellefteå Snickericentral. Att företaget har en mycket bred kompetens bland ägarna och 

i styrelsen medför att företaget har alla förutsättningar att lyckas bli ett slagkraftigt 

alternativ i den snabbt växande turist- och rekreationsbranschen. 

 

Mer information om pressvisningen: Pär Allanson, 023 197 84, par@frambyudde.com 

Pressbilder på den nya hotellstugan läggs ut 19/8 kl.11.00 på 

https://www.dropbox.com/sh/44t60vxotc5s2n1/vAuFvwfrLi 
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