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Sammandrag 

Resaro Hus AB skall sälja och bygga en ny typ av lågenergihus som nu 

introduceras i stor skala på den nordiska småhusmarknaden. 

Marknaden för småhus omsätter över 20 miljarder kr bara i Sverige där de 15 

största företagen har 50 % av marknaden. Samtliga av dessa konkurrenter 

säljer hus som i princip enbart är byggda enligt traditionella byggnads-

konstruktioner och med de därmed förekommande bristerna. Ingen av 

konkurrenterna har en sådan helhetslösning för huskonstruktionen som 

Resaro Hus AB har tillgång till. Med Resaro Hus finns möjligheten att 

inarbeta ett varumärke för kvalitativa, komfortabla, lågenergi- miljöhus. 

Resaro Hus AB kommer i Norden att ha ensamrätt till en unik och patenterad 

lösning; Resarosystemet, som under mer än 20 år utvecklats för att lösa de 

stora problem som finns i många av dagens konstruktioner för småhus! 

Genom denna uppstart finns möjlighet att skapa en för småhusbranschen ny 

företagskonstruktion där personal och kunder involveras starkare och där 

projektledning ges en nyckelroll i att skapa en effektiv och kontrollerad 

produktionsprocess. 

Några av de fördelar som finns med Resaro Hus är: 

•  superisolering utan köldbryggor - ger extremt låga uppvärmningskostnader. 

• hög boendekomfort med en ventilerad konstruktion som ger mjuk, jämn, värme 

på vintern och en svalkande temperatur på sommaren.  

• minskade risker för både allergier och radon genom ventilerat bjälklag. 

• miljöbesparande lösning med möjlighet att erhålla passivhusstandard för den 

som önskar.  

• smarta lösningar som gör husen framtidssäkra för nya behov. 

• flexibilitet beroende på önskemål och krav hos husägare. 

• byggs snabbt och effektivt med lång garanti mot byggfel och hög ambition att 

skapa kundnöjdhet. 

Resaro Hus AB har som ett realistiskt mål att inom en 10-års period inneha 

minst 1-2 % av småhusmarknaden vilket motsvarar en omsättning på ca 200-

400 milj kr/år. Med en vinstmarginal på 15 % kan vinsten motsvara 30-60 milj 

kr per år. Med starthjälp av den finansiering som söks i och med detta 

Investment Memorandum, avser Resaro Hus AB att ha en organisk tillväxt 

med positivt resultat från och med år 3. 
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Inbjudan till investering i 

Resaro Hus AB 

Resaro Hus AB är ett nytt företag inom hus- och byggnadsbranschen, och ska ha 
sin verksamhet företrädesvis inriktad mot försäljning av småhusbyggnation av 
1-2 familjsbostäder, flerfamiljshus, mindre kontor och barnstugor etc. 

Marknaden i Sverige för småhus omsätter över 20 miljarder kr per år och det 
byggs under ett normalår ca 12.000 villor. Resaro Hus AB har en ambition att 
inom en 10-årsperiod kunna inneha 1-2 % av denna marknad med en 
tillverkning/försäljning på ca 100- 200 hus per år i Sverige. Resaro Hus avser 
även att inom en treårsperiod starta motsvarande verksamheter i Norge, som 
senare skall efterföljas i Danmark och Finland. 

I och med detta Investment Memorandum inbjuds en mindre grupp utvalda 
intressenter att investera i denna ”start-up” som skall ge Resaro Hus AB den 
finansiella ryggrad som krävs för att etablera sig snabbare och mer kraftfullt på 
småhusmarknaden. Det nödvändiga startkapitalet beräknas till 10.000,000 kr 
och motsvarar 49 % av aktierna i Resaro Hus AB. Mellan 40-50 % av 
startfinansieringen kommer att investeras i en nybyggd visningsfastighet i 
Stockholmsområdet som också kommer att utgöra bolagets kontor under de 
första åren. Antalet investerare bör vara 1 till max 10 olika personer om 
motsvarande poster av 10-49 % av aktierna i bolaget. Alla aktieägare skall 
godkännas av varandra och merparten förväntas kunna medverka i bolagets 
styrelse.  

Inbjudan är tidsmässigt öppen från och med den 6 juni 2019 och hålls öppen 
intill dess att fulltecknande har skett enligt detta Investment Memorandum eller 
till dess då befintliga aktieägare i ett konstituerande styrelsemöte beslutar att 
stänga inbjudan. 

Stockholm 

2019-05-23 

 

George Wegler    
VD, Resaro AB    
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Bakgrund 

I Sverige är det en tradition att bygga hus med trästomme, det skapar 
möjligheter till flexibla lösningar och är ett relativt enkelt byggmaterial att 
hantera. Framförallt när det som tidigare sattes ihop på platsen för byggnationen. 
Äldre trähus byggdes oftast på en ventilerad grund, s.k. torpargrund som 
skapade en nödvändig ventilation mellan marken och själva byggnaden. Dagens 
hus byggs dock oftast direkt på en gjuten platta på marken, vilken sedan själva 
byggstommen reses på. Idag byggs de flesta småhus emellertid som 
prefablösningar, vilket innebär att husen tillverkas i element på fabrik som sedan 
transporteras till och sätts samman ovanpå markplattan vid platsen för 
byggnationen.  

Förutom dessa s.k. trähus byggdes under 1950-1970 talet många småhus av 
lättbetong. Detta material blev populärt då det var lätt att bygga med på plats, 
husen kunde byggas upp ”sten för sten” även av lekmän. Dessa s.k. stenhus 
innebar oftast en bra och stabil konstruktion som var relativt välisolerade, och 
därmed inte behäftade med de problem som kunde finnas med trähus.  

Under 1970 talet uppmärksammades alltmer energikostnaderna i boendet och 
nya lösningar för uppvärmning började komma fram. Många hus övergick under 
denna period till någon form av eluppvärmning. För att minska energibehoven i 
husen ökade också kraven på isolering. För trähusen innebar detta att tjockleken 
på stommarna med isoleringen av husen utökades. För stenhusen uppstod 
problem med att en ökad isolering kunde innebära en minskad ventilering, något 
som var nödvändigt för att minska radonhalten i hus byggda av vissa typer av 
lättbetong. Under denna period minskade efterfrågan på stenhus då det inte 
fanns någon optimal lösning på de problem som fanns med dåtidens stenhus. 

När andelen småhus byggda som stenhus minskade, ökade istället antalet 
trähustillverkare. Marknaden har därefter sedan 70-talet dominerats av 
prefabricerade trähuskonstruktioner där kraven på tjockare isolering successivt 
ökat. Idag består marknaden för nybyggda småhus i Sverige till största andelen 
av prefabricerade trähus som monteras på en gjuten markplatta. Andelen småhus 
som byggs som stenhus uppgår till ca 10-20% av marknaden. 
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Tekniska förutsättningar för dagens småhus 

Popularitetsmässigt har under de senaste 20-30 åren trähuskonstruktioner haft en 
fördel gentemot stenhusen. Denna fördel gäller dock inte rent byggnadstekniskt. 
De flesta nyproducerade husen idag är välisolerade vilket ibland sker på bekost-
nad av ventilationen. Ofta kan detta leda till andra problem i inomhusmiljön för 
de boende, vilket gör att allergier lättare uppstår. Vidare har en del småhus-
företag problem i själva byggprocessen vilket gör att fukt som uppstår i mark-
plattan eller husstommen inte får tillräckligt med tid eller möjlighet att avfuktas. 
Denna fukt kan lätt ”kapslas” in eller uppkomma senare på grund av bristande 
tätskikt, vilket leder till att fuktskador och mögel på sikt uppstår i husen.  

Ett annat problem med dagens småhus är ofta att de på grund av den tilltagna 
isoleringen blir för ”täta” så att de också behåller för mycket värme under den 
varma årstiden vilket gör att inomhusklimatet på sommaren för många kan vara 
besvärande.  

I ett stenhus använder man sig av stenmaterial/betong oftast på både insidan och 
utsidan. På insidan ger sten en unik värmelagringsförmåga och på utsidan med 
rätt ytbehandling ger det ett gott vädermotstånd med låga underhållskostnader. 
Ett stenhus är relativt underhållsfritt och byggnaden har en mycket stabil och 
säker konstruktion om det byggs på rätt sätt. Fördelen med ett stenhus är att 
temperaturen håller sig på en jämnare nivå. Stenens temperatur förändras 
långsamt och det påverkar hela inomhusmiljön. På sommaren upplevs då huset 
som svalt och på vintern upplevs huset som varmt. Många upplever därför att 
inomhusklimatet är behagligare i hus av sten än av trästomme. 

Bland fördelarna med stenhus är också att de inte kräver så mycket underhåll 
som ett trähus. Stenhus har oftast även en effektivare ljudisolering och bättre 
brandsäkerhet än motsvarande hus med trästomme. 

Bland nackdelarna med stenhus brukar för kunderna nämnas att antalet 
leverantörer att välja mellan är mindre än när det gäller trähuskonstruktioner. 
Beroende på själva konstruktionen kan byggtiden bli längre och initialkostnaden 
brukar antas vara högre än vid en byggnation av motsvarande hus i trä. Ibland 
brukar man även anta att det ställs högre krav på markförhållanden med stenhus, 
beroende på vilken typ av konstruktion som valts. Det brukar också påpekas att 
det kan vara svårare att förändra planlösningen i efterhand, något som görs 
lättare i ett trähus. 
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Om marknaden för nyförsäljning av stenhus under 1980 och 1990 talen har varit 
avtagande så har efterfrågan dock nu under de senaste åren börjat öka igen. Att 
efterfrågan sakteliga ökar beror mycket på att kunderna eftersträvar de fördelar 
som finns med stenhus och att man alltmer upptäcker de brister som kan finnas 
med trähus. Antalet leverantörer som kan erbjuda stenhus är dock ännu så länge 
få i jämförelse med antalet trähusleverantörer. 

Lågenergihus, passivhus och minienergihus 

En av de tydligaste trenderna på småhusmarknaden är framväxten av begreppet 
lågenergihus och passivhus. Även om utbudet av denna typ av hus är ytterst 
begränsad så är det ändå en av de frågeställningar som kanske får mest intresse 
hos många av dem som går i nybyggnadsplaner.  

Benämningen lågenergihus har använts under lång tid och är ett allmänt 
samlingsbegrepp för byggnader som använder mindre energi än hus byggda 
enligt gängse praxis eller enligt vad byggnormen kräver. Passivhuskonceptet är 
egentligen en metod att uppnå en mycket energieffektiv byggnad på ett 
kostnadseffektivt sätt.  

Syftet med konceptet passivhus är att det inte behövs någon tillförd energi, utan 
lokalerna värms upp ”passivt” genom att tillvarata värme från personer, 
elektriska apparater och instrålad sol dvs. huset uppvärms utan värmesystem. På 
detta sätt blir husen i princip självuppvärmda. Att på så sätt tillvarata passivt 
tillförd energi istället för att aktivt distribuera energi via t ex radiatorer är ett 
koncept som blir allt vanligare i Europa.  

Energieffektivisering i bostäder är således inte enbart en svensk angelägenhet 
utan viktigt för hela världen. I Tyskland har det byggts tusentals s.k. 
”Passivhaus” sedan det första passivhuset byggdes 1991. I Sverige finns det fler 
och fler exempel men här är det på grund av vårt kallare klimat svårare att klara 
kyliga vintrar utan någon form av extra värmekälla. Den nuvarande definitionen 
på Passivhus-konstruktion i Sverige tillåter en liten extra värmekälla för 
uppvärmning. Den installerade effekten ska då vara mindre än 10W/m2. 

För att kunna klara uppvärmning med hjälp av passiva värmekällor måste man 
minimera allt värmeläckage från bostaden. De måste då byggas utan 
köldbryggor vilket i princip är omöjligt med trähus. Värmeläckaget minimeras 
genom en speciellt välisolerad byggkonstruktion. Fönster och dörrar är också 
maximalt isolerande och till sist återvinns nästan all värme med ett effektivt 
ventilationssystem. 
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Ett annat begrepp som börjat introduceras i Sverige är minienergihus, som har 
tagits fram parallellt med passivhuskriterierna. Tanken är att minienergihus ska 
kunna vara lika resurseffektiva som passivhus. Begreppet medger att olika 
uppvärmningssystem kan användas och det går lättare att uppfylla kraven om 
förnybar energi används. Energikravet är utformat så att om förnybar energi 
används (till exempel biopanna eller fjärrvärme) istället för elenergi, ställs lägre 
krav på energianvändning vilket minskar kravet på själva byggnaden. Däremot 
ska det inte gå att utforma en energislösande byggnad bara för att man använder 
förnybara energikällor. 

Byggnader ska stå länge och det är resurseffektivt och robust att från början 
bygga ett välisolerat och tätt klimatskal. Därför anges för minienergihus även 
krav på högsta effekt för uppvärmning, som dock inte är så högt ställda som för 
passivhus. Precis som för passivhus ska även högt ställda innemiljökrav 
uppfyllas, och det ska inte behövas komfortkyla för bostadshus. A-klassade 
vitvaror och lågenergilampor bör därför helst användas och användningen av 
hushållsel begränsas. 

Marknaden 

Marknaden för nybyggnation av småhus utgör under ett normalår ca 20 
miljarder SEK med en produktion på ca 12 000 färdigställda hus. Andelen 
företag som agerar både som hustillverkare, med egen produktion, och som 
säljare av de egenproducerade husen uppgår på den svenska marknaden till 
närmare ett 100-tal företag. Därutöver tillkommer sedan alla mindre byggföretag 
som platsbygger direkt på beställning från kund utifrån arkitektritning. 
Småhusbranschen kan därför beskrivas som bestående av mestadels små- till 
medelstora företag, där de sex största företagen tillsammans utgör ca 35% av 
marknaden. Om marknaden utökas med antalet mindre flerfamiljshus, 
barnstugor, äldreboenden, småkontor etc. som byggs blir marknaden ännu 
större. Det är gentemot dessa marknader som Resaro Hus AB riktar sig. 
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De största småhusföretagen på marknaden 

2008 2007 2006

Älvsbyhus AB Omsättning 1 385 966 1 204 290 1 104 885

Resultat efn 227 850 162 170 108 364

Vinstmarginal 16,15% 13,18% 9,79%

Myresjöhus AB 1 336 519 1 303 333 417 913

87 483 72 599 17 850

7,03% 5,64% 4,46%

LB-Hus AB 966 211 936 536 774 822

23 705 47 194 38 807

2,88% 5,09% 5,08%

Trivselhus AB 774 195 754 232 604 760

2 345 60 276 51 938

1,67% 8,83% 9,21%

Forshem Group aB 988 595 1 004 588 829 779

(inkl Götenehus o 25 236 50 192 34 210

Sjödalshus) 4,00% 5,78% 4,61%

Finndomo AB 865 527 892 070 921 179

(Hjältevads Hus) -28 992 21 786 28 478

(Modulent Hus) -2,43% 2,78% 3,32%  

De 6 största småhusföretagen har vardera marknadsandelen mellan ca 5% till 
7%. Om listan utökas med alla de företag som tillsammans har 50% av 
marknaden så kommer den att bestå av 15 företag (se lista nedan). 
Vinstmarginalen hos dessa 15 företag som har 50% av marknaden ligger i snitt 
på 7,7% under normalår (2006 och 2007) och för 2008 var vinstmarginalen i 
snitt 6,7% hos företagen. De företag med högst vinstmarginal under åren 2006-
2008 var Västkuststugan med mellan 16,14% och 25,26%, Älvsbyhus med 
mellan 9,79% och 16,15% och Eksjöhus med mellan 11,52% och 14,31%. 

Prognosen för marknaden torde vara relativt stabil även på flera års sikt. För 
2010 beräknas bostadsbyggandet öka ca 25% i förhållande till år 2009 som hade 
ett rekordlågt byggande. Normalt ligger nybyggnationen av småhus stadigt 
omkring 12.000 st. per år. Behovet av nya lösningar för småhus med låg- och 
minienergikaraktär, passivhus samt stenhus med dess fördelar borde däremot bli 
alltmer märkbar på marknaden när efterfrågan på dessa nya typer av hus ökar. 
Några av de etablerade kataloghusföretagen har under senare även börjat utöka 
sitt sortiment mot detta håll. För att bemöta efterfrågeökningen av denna typ av 
hus måste det dock kunna erbjudas betydligt fler realistiska och attraktiva 
alternativ till det idag helt dominerande utbudet av trähuslösningar.  
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De 15 största företagen (50% av marknaden) 

2008 2007 2006 Ca andel:

Älvsbyhus AB Omsättning 1 385 966 1 204 290 1 104 885 7%

Resultat efn 227 850 162 170 108 364

Vinstmarginal 16,15% 13,18% 9,79%

Myresjöhus AB 1 336 519 1 303 333 417 913 7%

87 483 72 599 17 850

7,03% 5,64% 4,46%

LB-Hus AB 966 211 936 536 774 822 5%

23 705 47 194 38 807

2,88% 5,09% 5,08%

Trivselhus AB 774 195 754 232 604 760 4%

2 345 60 276 51 938

1,67% 8,83% 9,21%

Forshem Group aB 988 595 1 004 588 829 779 5%

(inkl Götenehus o 25 236 50 192 34 210

Sjödalshus) 4,00% 5,78% 4,61%

Finndomo AB 865 527 892 070 921 179 4,50%

(Hjältevads Hus) -28 992 21 786 28 478

(Modulent Hus) -2,43% 2,78% 3,32%

Götenehus AB 722 706 758 407 629 307 4%

(ingår i Forshem) 18 549 41 198 28 246

3,82% 5,94% 4,84%

Västkuststugan 479 011 575 536 607 426 2,40%

(ingår Borohus AB 61 159 110 944 100 904

& Västkustvillan) 16,14% 25,26% 21,41%

Mjäbäck Entrepr AB 372 227 671 193 605 270 2%

(Mjöbäcksvillan) -11 918 92 325 69 645

-0,25% 10,74% 12,11%

Eksjöhus AB 390 127 430 507 366 780 2%

39 946 58 503 47 801

11,52% 14,31% 13,77%

Willa Nordic AB 382 911 2%

230

1,07%

A-Hus AB 331 892 380 751 352 610 1,70%

-25 379 13 426 24 327

-6,72% 3,61% 7,00%

Finja Prefab AB 319 914 285 974 277 986 1,60%

(stenhus, dock ej 71 680 5 332 19 042

enbart småhus) 22,42% 1,99% 6,86%

Värsåsvillan AB 185 136 170 446 181 793 1,00%

3 936 7 878 12 003

4,38% 5,89% 7,46%

Skidsta Hus 174 055 175 662 137 515 0,90%

13 159 13 148 9 728

7,71% 7,54% 7,14%  
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Hårdare krav på miljö och energiförbrukning 

Kraven på hus och bostäders miljö och energiförbrukning regleras allt mer. Ifrån 
Länsstyrelser och kommuner ställs allt större krav på att hus skall vara byggda 
för låga uppvärmningskostnader och bra miljö. Europaparlamentet röstade t.ex. i 
i maj 2010 igenom en ny lag om energisnåla hus. Nu är det upp till varje enskilt 
land att anpassa byggreglerna så att alla hus som byggs från slutet av 2020 lever 
upp till de nya kraven. 

De nya reglerna ska hjälpa EU att uppnå klimatmålet 2020 genom att minska 
energiförbrukningen med 20 procent. Från och med slutet av 2020 måste alla 
nya hus därför vara energisnåla och till stor del använda förnybar energi. För 
offentliga byggnader gäller de nya reglerna redan från 2018. Europaparlamentet 
använder begreppet nära-nollenergibyggnader. Alla nya byggnader ska senast 
den 31 december 2020 vara nära-nollenergibyggnader.  

Ett nära-nollenergihus definieras genom att man beräknar eller mäter den 
faktiska årliga energiförbrukningen utifrån en mängd olika aspekter, till exempel 
isolering, uppvärmning och luftkonditionering. Eventuella sanktioner mot 
byggherrar och fastighetsägare som bryter mot lagen ska fastställas av 
medlemsstaterna och saknas därför i direktivet.  

Även inom miljöområdet uppmärksammas allt mer de brister som finns i dagens 
huskonstruktioner med t.ex. inomhusmögel. Så mycket som var fjärde 
förskola/daghem uppvisar mögel. Enligt undersökningar är förklaringen oftast 
byggnadskonstruktionen och själva byggprocessen. För landets kommuner torde 
det vara ytterst viktigt att bygga med en sådan konstruktion som minimerar 
risken för mögeluppkomst, och om det i sådana fall skulle uppkomma, måste 
man kunna försäkra sig om att det enkelt går att åtgärda. Med dagens 
konstruktioner är i många fall enbart rivning det lämpliga alternativet. 

Även markradon är ett stort miljöproblem i dagens hus, där just markradon är 
något som märks efter en tid. Likaså där krävs det en byggnad som på ett enkelt 
sätt kan åtgärda detta problem utan att kostnaderna och energiförbrukningen blir 
allt för stor. Resarosystemet erbjuder en patenterad lösning på dessa problem 
och kommer därför ur såväl energi- som miljöperspektiv att vara ett mycket 
intressant alternativ på marknaden för framtida småhusproduktion. 
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Resarosystemet 

Resaro har under en period av över 20 år utvecklat en helhetslösning för att 
bygga fuktsäkra, energieffektiva, miljöanpassade, superisolerade hus. Dessa 
uppfyller med god marginal passivhuskraven för täthet mot drag och 
energiåtgång. Husen uppvärms genom en ”mjuk golvvärme” i alla våningar som 
kommer från en cirkulerande ventilationsluft som i sin tur ger en filtrerad ren 
inneluft. Lösningen blir både allergivänlig samtidigt som eventuell markradon 
kan ventileras bort. 

Upphovsman till Resarosystemet är Civ. Ing. George Wegler som under hela sitt 
liv arbetat med att utveckla byggtekniken; med ett helt nytt byggsystem för att 
fuktsäkra lågenergihus. Lösningen har sitt ursprung i den gamla beprövade 
husbyggarkunskapen med ett ventilerat bjälklag för distribution av såväl värme- 
som ventilationsluft. Ett bjälklag av betongelement med en tunn betongskiva 
och förstyvningsbalkar i fackverkskonstruktion. Elementen har ett balkliv av 
stålfackverk, som gör det möjligt att gjuta både flänsar och elementskiva i ett 
och samma arbetsmoment. Balkliven av tunna stålstänger ger en öppenhet inuti 
ett bjälklag mellan betongskiva och golvskiva, så att alla husets installationer 
kan förläggas inuti bjälklaget utan håltagning i horisontell led. 

 

Med denna lösning, som senare patenterats, skapas möjligheter för ett 
lågtemperatursystem där värmen fördelas genom husets stomme och ger en 
mjuk värme i golven i husets olika plan. Med detta ventilerade bjälklag 
minimeras också risken för mögelbildning i stommen, ytterväggar, vid duschen 
eller bakom köksskåpen. Det ger också möjligheter till en enkel avkylning av 
övervåningen och därmed även resten av huset under heta sommardagar. 
Lösningen är i och för sig möjlig med andra typer av konstruktioner, men inte 
lika smidigt och enkelt som med Resarosystemet och inte med den typ av 
konventionella lösningar som dagens trähusstommar erbjuder. På många sätt är 
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Resarosystemet unikt då den löser många av de problem som finns i dagens 
utförande av småhuskonstruktioner. 

• Resarosystemet minskar risken för fukt, mögel, allergier och 
värmeförluster i husen. 

• Resarosystemet går att använda till småhus, kontor, barnstugor, förskolor 
och flerbostadshus. 

• Resarosystemet ger ett stenhus överlägsna komfort och kvalitet samtidigt 
som uppvärmningskostnaderna kan hållas minimala. Värmen kommer 
genom ”mjukvarma” golv samtidigt som inomhusluften kontinuerligt 
renas. En betydligt högre boendekvalitet kan utlovas. 

• Byggproduktionen med Resarosystemet går att göra ytterst effektiv vilket 
drastiskt minskar kostnaderna för att uppföra ett hus. 

• Det erbjuder en enkel möjlighet för värme och ventilationsinstallation 
samt förenklad ledningsdragning för el, vatten och avlopp vid 
produktionen av husen 

• Unik åtkomlighet av installationerna i all framtid. Flyttbara eluttag längs 
ytterväggarna. Stor flexibilitet, med möjlighet till att i ett sent läge 
påverka planlösningen. 

• Bjälklaget tillåter också normalt stora spännvidder utan behov av 
mellanupplag såsom hjärtvägg. 
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Resaro’s plats på marknaden idag 

Resaro AB har hittills drivit utvecklingsarbetet och förfinandet av den tekniska 
lösningen och upprätthåller patent på konstruktionslösningen. Det första huset 
byggdes 1988 med grund i det som utvecklades till Resarosystemet. Sedan dess 
har ett 20-tal hus byggts utifrån det som är Resaro’s unika konstruktion. Hela 
tiden har lösningen utvecklats och förfinats. Det första patentet antogs 1987 och 
det senaste patentet som ingår i Resarosystemet togs fram 2005. Arbetet med att 
utveckla Resarosystemet har hittills drivits på egen hand av Civ. Ing. George 
Wegler och någon kommersiell lansering på marknaden har därför inte ännu 
skett i större skala. 

Bilden visar Rönningevillan ritad av Resaro AB; George Wegler och kunden. Resaro har stått 

för samtliga tillverknings- och konstruktionsunderlag samt montageinstruktioner. 

 

De hus som hittills har byggts har i de flesta fall varit enstyckshus vilket gör att 
utformning och anpassning har gjorts utifrån hus till hus. Resarosystemets 
prefabricerade bjälklag ger en något högre initialkostnad än om husen 
producerades i större serier vilket det gör för trähusalternativen. Eftersom 
Resarohusen inte ännu byggts i större serier har inte heller produktionskostnaden 
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kunnat pressas så mycket att kostnaden för stommen framstår som ett attraktivt 
alternativ. 

Under början på 1990 talet var Resaro AB tillsammans med SIAB/NCC med 
och och uppföra de s.k. Bollstanäsvillorna som till stora delar bygger på 
Resarosystemet. Detta var ett uppförande av 8 st parvillor i Bollstanäs som 
skulle utgöra en ny typ av lågenergihus i området. Idén bakom var att de 
välisolerade husen skulle klara uppvärmning utan återvinningsapparater, 
värmepumpar eller värmeväxlare. Detta krav uppfyller husen än idag. 
Bollstanäsvillorna är utvärderade av ett projekt finansierat av BFR/SBUF och 
visar på betydande energivinster för hus byggda med Resarosystemet. 

Den främsta anledningen till att Resarosystemet inte ännu har nått en större 
framgång på marknaden är att det inte har skett någon större marknadslansering 
av husen. Det har helt enkelt varit svårt för marknaden att hitta Resaro då 
marknadsföringen hittills varit i princip obefintlig. Den produktion som har skett 
har kommit till genom George Weglers kontakter, hemsida och mun till mun 
spridning av de få antalet kunderna. 

Rent byggnadstekniskt är Resarosystemet unikt på småhusmarknaden då 
konstruktionen löser flera av de grundproblem som finns med flertalet av 
nuvarande småhuskonstruktioner. Lösningen har också prövats, utvecklats och 
förfinats under en lång period i något som närmast skulle kunna liknas vid 
forskning. Regelrätt forskning som påvisar konstruktionens överlägsenhet finns 
även från KTH etc. I princip kan det härmed konstateras att Resarosystemet är 
en ny, färdigutvecklad, unik lösning som hanterar de problem som finns med 
många av dagens småhuskonstruktioner. Resarosystemet ger således 
superisolerade lågenergi hus som är komfortabla, välventilerade och 
allergivänliga med minskade risker för fuktskador, röta och radon.  
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Resarosystemets framtida marknadslansering 

För att få den större genomträngningen på marknaden som behövs för att göra 
Resarosystemet känt och efterfrågat, krävs en marknadslansering som kan få 
igång marknadsföring och försäljning. För att starta detta behövs dels en 
attraktiv företagskonstruktion för att olika intressenter skall vilja medverka till 
finansieringen och uppbyggnaden, dels en marknadsplan som visar hur 
försäljningen ska komma igång och drivas. 

I utgångsläget är Resaro AB idag ett företag med George Wegler som 100% 
ägare. I Resaro AB finns genom George Wegler den gedigna tekniska 
kunskapen som Resarosystemet bygger på och där finns också äganderätten till 
patent bakom Resarosystemet. I den framtida affärsplanen ingår att Resaro AB 
kommer att bibehållas intakt på samma sätt som tidigare och att Resaro AB skall 
vara fortsatt ägare av den tekniska lösningen med patenträttigheterna. Däremot 
kommer Resaro AB att ge licenser till husföretag, där dessa får ensamrätt att 
marknadsföra, tillverka och sälja hus byggda enligt Resarosystemet på sina olika 
nationella marknader. Resaro Hus AB är därför ett nytt företag som startas med 
ensamrätt från Resaro AB att tillverka och sälja hus i Norden byggda enligt 
Resarosystemet.  
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Affärsplan för Resaro Hus AB 

Den planerade uppbyggnaden av Resaro Hus AB utgår således från att det är en 
organisk utveckling av företaget som skall ske. Som startfinansiering behövs 
dock det kapitaltillskott som hittills har saknats för affärsutvecklingen och 
marknadslanseringen i större skala. Antalet hus byggda med Resarosystemet 
uppgår idag till närmare 20 st. Detta har skett med enbart en begränsad 
marknadsföring från ursprungsbolaget Resaro AB och nästan enbart skett genom 
Resaro’s hemsida.  

Det ursprungliga bolaget Resaro AB, där Resarosystemet tagits fram, utvecklats 
och utprovats tekniskt, kommer att kvarstå med upphovsmannen George Wegler 
som fortsatt 100% ägare. Resaro AB kommer även i fortsättningen att äga alla 
patenträttigheterna till Resarosystemet worldwide men i övrigt inte bedriva 
marknadsföring och försäljning av husen i Norden. Istället kommer Resaro AB 
genom licens ge rättigheten till Resaro Hus AB att marknadsföra, försälja och 
tillverka hus byggda med Resaro’s patenterade lösningar. Ett första steg i detta 
är således att Resaro Hus AB bildas och blir ett marknadsorienterat bolag som 
på licens driver all marknadsföring, försäljning och tillverkning av Resaro hus 

Resaro Hus AB kommer således att verka på den nordiska marknaden (Sverige, 
Norge Finland och Danmark) med ensamrätt till Resarosystemet. Resaro AB 
kommer i övrigt att ge vidare licenser till betrodda företag även på övriga 
marknader där Resaro har patenträttigheter (vart och ett av de övriga europeiska 
länderna samt USA, Kanada och Kina). 

Den investering som kommer krävas initialt för att starta Resaro Hus AB 
kommer att utgöra det grundkapital som är nödvändigt för att kraftfullt komma 
igång med verksamheten; lanseringen och husförsäljningen av Resaro husen i 
Norden, med start i Sverige. För detta kommer nu investerare och andra 
intressenter att inbjudas i enlighet med detta Investment Memorandum. 
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Utvecklingen av Resaro Hus AB 

En betydligt större satsning behövs för marknadsföring av Resaro Hus för att de 
skall få en märkbar genomträngning på småhusmarknaden än vad som hittills 
skett. Till att börja med krävs att fler personer engagerar sig i utvecklingen av 
företaget och marknadsföringen än vad som hittills varit fallet i Resaro AB. Att 
låta kompetenser koncentrera på ett område i taget är viktigt för att få en 
nödvändig fokusering. Fokus för kompetensen inom Resaro Hus AB är följande: 

- marknadsföring och försäljning 

- finansiering och ekonomi 

- byggteknik, tillverkning och projektledning 

Marknadsföring och försäljning 

Målgruppen för marknadsföring och försäljning av småhus är de som står i 
avsikt att bygga nytt hus, företrädesvis för eget boende, men även mindre kontor 
och förskolor etc. är aktuella. Potentiella köpare av denna typ av hus är Resaro 
Hus AB:s främsta målgrupp. Det är de personer som inte kommer att köpa ett 
färdigt hus, utan som avser att uppföra en nybyggnation. Det är även dessa 
personer som söker eller innehar tomter, är i processer för att hantera 
bygglovsförfrågningar, går på nybyggnadsvisningar, drömmer om ett 
egenplanerat hus etc. Målgruppen är således densamma som för många av de 
traditionella kataloghusföretagen. 

Ett vanligt sätt att sälja småhus idag i större skala är att köpa och avstycka en 
större fastighet till ett tomtområde där färdiga huslösningar från en och samma 
husleverantör erbjuds. I många fall är det husleverantören själv som gör detta i 
avsikt att sälja sina egna hus. Detta är en lösning som skapar en större marginal 
på försålda hus, samtidigt som risken kan vara större med en stor initial 
kapitalinsats om det är svårt att få husen sålda i området. Detta kräver en högre 
soliditet hos entreprenören. Denna strategi för marknadsföring och försäljning 
finns därför även som en möjlighet för Resaro Hus AB. I princip finns den 
tekniska kompetensen för att kunna ta de stora byggprojekten även om 
organisationen initialt inte ännu är riktigt utvecklad. I princip finns initialt i 
Resaro Hus AB möjligheten för småhusproduktion en-styckvis till produktion 
för bebyggelse av mindre tomtområden. 
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För Resaro Hus AB handlar strategin i första hand om att genom aktiva och 
taktiska insatser försöka nå de husköpare som själva i hög grad vill välja och 
utforma sitt eget hus. Det är troligen husköpare med miljöintresse, som vågar 
tänka nytt och ser möjligheterna att kunna erhålla ett passiv-, eller 
energibesparande hus i ett komfortabelt boende. 

Resaro Hus är inte husen till lägst pris på marknaden, ca 30% dyrare än de med 
lägst pris, men tillhör inte heller gruppen med de allra dyraste småhusen. Sett till 
ett längre tidsförlopp för hela investeringen kommer dock ett Resaro Hus vara 
en betydligt bättre investering; då energikostnaden, byggkvaliteten och 
boendekomforten är väsentligt högre än för de billigaste kataloghusen. När det 
blir serieproduktion kommer kostnaderna att kunna bli betydligt lägre, vilket bör 
kunna skapa ännu större marginaler för verksamheten. 

Sedvanlig marknadsföring genom reklamannonser och mässaktiviteter kommer 
att användas, men även i hög grad taktisk information och upplysning till 
kommuner för att öka kunskaperna om Resaro Husens egenskaper. PR genom 
pressreleaser etc. skall även användas för massmedial uppmärksamhet om 
Resaro Husen som ett positivt alternativ till fuskbyggen: sjuka, mögelskadade, 
energislukande hus, radonhus och hus som orsakar allergier hos de som vistas 
där etc. 

Ett viktigt mål med marknadsföringen är att få potentiella husköpare att känna 
sig in i boendet i ett Resaro Hus, att de får en känsla för sammanhanget i sitt 
framtida boende. Visningshus kan vara en viktig del i detta men den viktigaste 
delen för att skapa denna känsla är att en interaktiv hemsida byggs på Internet 
dit blivande kunder initialt skall dirigeras. På hemsidan skall kunden ges 
möjlighet att skapa sitt eget boende och kunna gå runt i sitt framtida hus genom 
3D-modellering. Man skall själv kunna bygga sitt eget hus på Internet på samma 
sätt som möjligheter idag finns för att bygga t.ex. sin egen bil eller kök, på nätet 
innan man köper den.  

Visningshus har varit ett viktigt sätt att visa för potentiella kunder hur husen ser 
ut. Detta ger dock bara möjligheter till att visa en begränsad mängd hus för 
kunderna. För Resaro Hus AB är det dock viktigt att kunna visa de tekniska 
lösningar och finesser som finns med ett Resaro Hus. För Resaro Hus AB kan 
det därför vara viktigt att även kunna visa principerna med Resarosystemet och 
att även kunna visa upp typhus i Resaro Hus sortiment. För Resaro Hus AB 
kommer också ett visningshus att kunna tjäna som kontor och gemensam 
arbetsplats under företagets första år. 
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Ett viktigt arbete för Resaro Hus AB är att arbeta med kundlojalitet. Som kund, 
ägare och boende i ett Resaro Hus skall du kunna känna dig som något extra. 
Kunderna skall också betraktas som de viktigaste ambassadörerna till Resaro 
Hus. Genom att dessa är stolta och talar gott om sitt unika Resaro Hus kommer 
de att vara en mycket viktig källa för marknadsföring till ytterligare försäljning 
av Resaro Hus. Program för kundlojalitet och familjeevenemang skall därför 
ingå som en mycket viktig del i arbetet med marknadsföring och försäljning på 
Resaro Hus AB. En annan viktig poäng med detta är också att kunderna kan 
vara mer villiga till att vid vissa tillfällen kunna släppa in potentiella husköpare 
för att visa upp sitt hus. Detta kan vara en nödlösning då Resaro Hus AB inte har 
möjlighet att genom sin hemsida eller visningshus täcka kunders behov och 
önskemål om att mer ingående se hur ett Resaro Hus är utformat. 

Försäljningsutvecklingen 

Försäljningsutvecklingen för Resaro Hus planeras enligt följande: 

År 1 innebär en inkörningsperiod med upplärning av hur de specifika kanalerna 
till kunderna ser ut och för att finna de bästa sätten att möta kunderna för 
försäljning av Resaro Hus. Den initiala organisationen skapas utifrån att det 
behövs 4 personer för att hantera de kompetenser som krävs att starta upp 
verksamheten. Under år 1 sker också en för företaget finansiellt viktig 
transaktion i egenskap av att ett visningshus byggs för Resaro Hus AB som 
också kommer att utgöra företagets kontor. Eftersom organisationen och 
processen för att hantera hela kedjan mellan marknadsföring/försäljning och 
färdigt hus till kund inte är färdigutvecklad kommer nettomarginalen (nm) på 
varje försålt hus inte kunna beräknas till högre än 200 kkr. Beräknat antal sålda 
hus är 5 st. under år 1. 

År 2 skall det finnas upparbetade kanaler till kunderna och utprovade vägar för 
försäljning. Under år 2 blir det därför viktigt att istället förfina arbetssättet och 
organisationen samt klara av leveranserna. Detta kräver fokus även på nätverket 
runt omkring, som tillverkning, byggproduktion och projektledning med avsikt 
att kunna göra bra och kvalitativa leveranser fortsättningsvis. Eftersom 
volymerna inte är tillräckligt stora så sker ännu mycket av Resaro Hus 
tillverkning utifrån en enstycks produktion. Nettomarginalen (nm) på varje 
försålt hus blir bättre än år 1 då produktionssystemet förfinas men volymerna är 
inte tillräckligt stora ännu för att få högre marginaler i produktionen, beräknas 
till 250 kkr per hus. Beräknat antal sålda hus är 10 st. under år 2. 
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År 3 kommer organisationen att förstärkas med två personer ytterligare med 
kompetens inom främst försäljning men även byggproduktion och 
projektledning. Under år 3 skall försäljningen fördubblas och nettomarginalen 
utökas ytterligare utifrån de produktionsförbättringar som genomförts under år 2 
samt genom att företaget nu börjar leverera lite större volymer. År 3 blir det 
första året företaget går med vinst på sin egen verksamhet. Under år 3 skall 
företagets resultatkrav ställas mot de marknadsmässiga villkor som krävs för 
löner samt licensavgifter till Resaro AB. Detta innebär att företaget skall bära 
sig själv och även kunna ge en mindre utdelning till sina aktieägare 
(investerare). Beräknat antal sålda hus är 20 st. under år 3. 

Från år 4 och framåt kommer successivt verksamheten och organisationen 
fortsätta växa, förfinas och utvecklas. Resaro Hus skall under perioden även 
introduceras på den övriga nordiska marknaden vilket kommer att kräva en del 
initiala investeringen. Någonstans mellan år 6 och 8 skall dock ett sådant 
finansnetto finnas i företaget att den initialt externt finansierade investeringen 
vid behov skall kunna återbetalas. Vinstmarginalen under dessa år, undantaget 
de investeringar som görs på den övriga nordiska marknaden, beräknas till i 
medeltal ca 10-20 %. Beräknat antal sålda hus från år 4 till år 9 skall öka från 30 
hus per år till 100 hus per år på den svenska marknaden. Som mål för Resaro 
Hus AB är att försäljningsvolymen efter år 10 skall ligga på någonstans 100-200 
hus per år vilket ger en årsomslutning på ca 200 milj kr – 400 milj kr. Med en 
vinstmarginal på mellan 10-20% ger detta vinster på ca 20-80 milj kr per år. 

Budget/kalkyl för Resaro Hus AB 

Budgeten är beräknad för år 1 till år 9. Visningshus i Stockholms län planeras 
kunna vara företagets kontor under år 1 till år 5. Därefter kan en försäljning ske 
av fastigheten som kan finansiera ett nytt större visningshus, alternativt kontor. 
Nettomarginal (nm) är den marginal/täckningsbidrag som beräknas för varje 
försålt hus. 
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Kostnader År 1 År 2 År 3 

Löner 4x42.000 krx12 
= 2.016,000 kr 

4x42.000 krx12 
= 2.0160,000 kr 

6x56.000 krx12 
= 4.032,000 kr 

Hemsida 
700,000 kr 250,000 kr 250,000 kr 

Marknadsföring 
800,000 kr 500,000 kr 500,000 kr 

Omkostnader 
1.000,000 kr 800,000 kr 1.000,000kr 

Visningshus i 
Sthlm län 4.500,000 kr 100,000 kr 100,000 kr 

Totala kostnader 9.016.000 kr 3.666,000 kr 5.882,000 kr 

Intäkter    

Husförsäljning 
5x200,000 kr (nm) 
= 1.000,000 kr 

10x250,000 kr (nm) 
= 2.500,000 kr 

20x300,000 kr (nm) 
= 6.000,000 kr 

Övrig 
konsultation 100,000 kr 100,000 kr 200,000 kr 

Totala intäkter 1.100,000 kr 2.600,000 kr 6.200,000 kr 

Resultat -7.916,000 kr -1.066,000 kr 318,000 kr 

Finans 10.000,000 kr 2.084,000 kr (n.år1) 1.018,000 kr 

Resultat efn 2.084,000 kr 1.018,000 kr 1.336,000 kr 
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Kostnader År 4 År 5 År 6 

Löner 7x56.000 krx12 
= 4.704,000 kr 

8x56.000 krx12 
= 5.376,000 kr 

10x56.000 krx12 
= 6.720,000 kr 

Hemsida 
300,000 kr 500,000 kr 400,000 kr 

Marknadsföring 
800,000 kr 1.000,000 kr 1.000,000 kr 

Omkostnader 
1.200,000 kr 1.500,000 kr 2.000,000kr 

Visningshus i 
Sthlm län 200,000 kr 400,000 kr 500,000 kr 

Totala kostnader 7.204.000 kr 7.776,000 kr 10.620,000 kr 

Intäkter    

Husförsäljning 
30x300,000 kr (nm) 
= 9.000,000 kr 

40x300,000 kr (nm) = 
12.000,000 kr 

50x300,000 kr (nm) 
= 15.000,000 kr 

Övrig 
konsultation 200,000 kr.  200,000 kr 200,000 kr 

Totala intäkter 9.200,000 kr 12.200,000 kr 15.200,000 kr 

Resultat 1.996,000 kr 4.424,000 kr 4.380,000 kr 

Finans 1.336,000 kr 3.992,000 kr (n.år1) 8.416,000 kr 

Resultat  efn 3.992,000 kr 8.416,000 kr 12.796,000 kr 
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Kostnader År 7 År 8 År 9 

Löner 12x56.000 krx12 
= 8.064,000 kr 

15x56.000 krx12 
= 10.080,000 kr 

20x56.000 krx12 
= 13.440,000 kr 

Hemsida 
400,000 kr 500,000 kr 500,000 kr 

Marknadsföring 
1.500,000 kr 2.000,000 kr 2.000,000 kr 

Omkostnader 
3.000,000 kr 3.500,000 kr 4.000,000kr 

Visningshus i 
Sthlm län 800,000 kr 1.000,000 kr 1.500,000 kr 

Totala kostnader 13.764.000 kr 17.080,000 kr 19.440,000 kr 

Intäkter    

Husförsäljning 
60x300,000 kr (nm) 
= 18.000,000 kr 

75x350,000 kr (nm) = 
26.250,000 kr 

100x350,000 kr (nm) 
= 35.000,000 kr 

Övrig 
konsultation 300,000 kr 400,000 kr 500,000 kr 

Totala intäkter 18.200,000 kr 26.650,000 kr 35.500,000 kr 

Resultat 4.436,000 kr 9.570,000 kr 16.060,000 kr 

Finans 12.796,000 kr 17.332,000 kr (n.år1) 26.802,000 kr 

Resultat efn 17.332,000 kr 26.802,000 kr 42.862,000 kr 
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Finansiering och ekonomi 

Den finansiering som verksamheten huvudsakligen behöver för att växa och 
utvecklas beräknas enligt budgeten ovan. Ett initialt kapital är dock nödvändigt 
för att finansiera företagets ”start-up” och för att ge företaget den finansiella 
ryggrad som krävs för att etablera sig på marknaden.  

För detta kommer således investerare att inbjudas i enlighet med detta 
Investment Memorandum. Det nödvändiga startkapitalet beräknas till 
10.000,000 kr och motsvarar 49 % av aktierna i Resaro Hus AB. Antalet 
investerare bör vara 1 till max 10 olika personer, vilka förväntas ingå i styrelsen 
för Resaro Hus AB. Alla aktieägare skall godkännas av varandra för att ge 
stadga till styrelsearbetet. 

Aktierna i bolaget reserveras enligt följande; Resaro AB 51%, investerare 49%. 
Denna fördelning skall ses utifrån perspektivet att det inom ramen av Resaro AB 
har lagts ned en betydande investering i att utveckla Resarosystemet under en 
20-årsperiod och hantera hela patentförfarandet. Resaro AB släpper i och med 
bildandet av Resaro Hus AB också ensamrätten till den marknad som är mest 
känd och till en lägre licensavgift.  

Risker med investeringen 

Detta Investment Memorandum riktar sig till en utvald grupp potentiella 
finansiärer för uppstarten av Resaro Hus AB. Ingen av dessa personer förväntas 
vara okunnig om de risker som ett Investment Memorandum av det här slaget 
handlar om. 

Risker finns i flera avseenden relaterade till bland annat konjunkturutveckling, 
konkurrens, patentintrång, kunder och marknad samt beroendet av 
nyckelpersoner. I bilaga ges ett sammandrag av de riskfaktorer som kan finnas 
med denna investering. 

Vision för Resaro Hus AB 

I budgeten enligt ovan finns en relativt måttlig och realistisk förväntan på 
Resaro Hus AB:s tillväxt under de närmaste 10 åren. I budgeten hålls den egna 
organisationen relativt slimmad med ambitionen att skapa en hög vinstmarginal i 
Resaro Hus AB. Visionen för Resaro Hus bör dock vara betydligt större. 
Resarosystemet är unikt och ett helt nytt huskoncept som i sin helhet kan vara 
svårt att plagiera. Därför är visionen att: 
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Resaro Hus AB skall vara ledande på marknaden för energieffektiva, 
miljövänliga, friska och smarta hus. Ett Resaro Hus skall helt enkelt betraktas 
som lösningen på de flesta problem som finns med dagens villor och 
småhuskonstruktioner. 

En ägare till ett Resaro Hus skall känna sig stolt och säker på att dennes 
husinvestering ger en optimal låg energiförbrukning, bra miljöegenskaper och 
ypperlig boendekomfort samt att det är ett ”smart” hus med intelligenta 
lösningar som håller för lång tid framöver.  

Ett Resaro Hus skall kvalitetssäkras igenom hela sin livsprocess. Från det att 
en kund skriver på ett kontrakt för ett Resaro Hus skall husets hela livsprocess 
kunna säkerställas. Detta innebär att alla led i processen från försäljning, till 
produktion 

Bygga och hålla en egen kvalificerad organisation för Resaro Hus. Till 
skillnad från många andra aktörer skall Resaro Hus bygga upp en egen stab 
(interna och externa) av kvalificerade och kunniga projektledare som kan hålla i 
hela byggprocessen att uppföra Resaro Husen. De skall även ansvara inför 
kunden. I vissa delar/detaljer kräver systemet en noggrannhet och kontroll så att 
det inte blir fel i den totala byggprocessen. Som projektledare inom Resaro AB 
skall därför de väsentliga detaljer i hela byggprocessen kunna hanteras och 
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ansvaras för av Resaros projektledare. I övrigt skall de personer och aktörer som 
arbetar med byggnation av Resaro Husen certifieras för att kvalitetssäkringen 
skall kunna garanteras igenom hela byggprocessen. Resaro Hus AB´s 
organisation skall vara en aktiv del i kvalitetssäkringen av produkterna. 

Egen fabrik som på sikt tillverkar betongstommar och element etc. När Resaro 
Hus AB har tillräckliga volymer skall en egen fabrik ta hand om all produktion 
av element och delar till Resaro Husens byggnationer. Detta är också ett led i 
den totala kvalitetssäkringen av företagets produkter. 
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Intressentprofil 

De intressenter som vi riktar oss till med detta Investment Memorandum är först 
och främst personer med den finansiella förmågan och viljan att investera i en 
ny typ av framtidsinriktade, miljöanpassade och lågenergiförbrukande småhus.  

Intressenter behöver inte befinna sig inom denna bransch utan intresset för och 
viljan till att det börjar byggas hus med Resaro´s kvalitet är det viktigaste. 
Intressenten skall förstås kunna se den enorma marknadspotential som finns med 
att det äntligen finns en lösning för att skapa ”friska hus”. 

Investeringen i Resaro Hus AB är en startup finansiering av en verksamhet som 
således handlar om tillskapandet av bolaget för marknadsföring, försäljning och 
produktion av Resaro husen. I konceptet kommer sannolikt även finnas 
möjligheter att senare kunna medverka i större byggnadsprojekt med betydande 
kortsiktiga affärspotentialer. Det kan då handla om att vara med i finansieringen 
av större byggnadsprojekt som t.ex. kan handla om bostadsområden som skall 
bebyggas med småhus av lågenergiförbrukande miljökaraktär. Förutsättningarna 
för denna typ av projekt torde i framtiden förväntas kunna bli stora då 
kommuner och andra markägare troligen kommer att ställa ökade krav på den 
framtida bebyggelsens miljökaraktär. I detta avseende kommer Resaro Hus att 
kunna vara en mycket potentiell aktör med de patent som Resaro husen bygger 
på. En ”mindre” investering i Resaro Hus AB kommer för finansiellt starka 
intressenter därmed att kunna ge möjligheter till betydligt stora och kortsiktigt 
lönsamma affärsmöjligheter i den typen av husprojekt. 

Kunskapen för de tekniska och organisatoriska lösningarna finns idag med 
Resaro Hus AB. Kunskapsmässigt behöver Resaro Hus AB stärkas upp på 
marknadssidan med marknadsföring och sälj. I ett senare skede kommer 
projektlednings- och produktionskunskaperna också att behöva fortsätta 
utvecklas inom bolaget. De ytterligare intressenter som investerar i företaget 
förväntas bistå med finansiella kunskaper som kan komma krävas inför framtida 
affärssatsningar i Resaro Hus AB.  
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Bilagor 

1) Exempel på Resarohus (optimerade för prefab) 

• Vendelsövillan (293 kvm) 
• Rönningevillan (171 kvm) 
• Adolfsbergsvillan (286 kvm) 
• Herrängsvillan (157 kvm) 
• Solidvillan (136 kvm) 
• Familjevillan (114 kvm) 
• Esset (114 kvm) 
• Gustavsvillan (143 kvm) 
• Olympiavillan (127 kvm) 
• Ängelholmsvillan (245 kvm) 
• Bosövillan (623 kvm) 
• Flerbo 1 (ex lågprislägenhet 1 rok) 
• Flerbo 2 (ex seniorboende 2 rok) 
• Flerbo 3 (planer o fasader) 

2) RESAROse.pdf  Resarosystemet (teknisk beskrivning)  

3) Riskfaktorer 

 


