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Ét hjem 
         mange muligheder





 

Arkitekthjælp for en dag 

 

lundhilds Tegnestue har udviklet et koncept, som vi kalder Arkitekthjælp for 
en dag.

Med Arkitekthjælp for en dag får I et godt og kvalificeret grundlag at træffe 
jeres beslutninger på. 

Se her hvor kort vejen fra boligdrømme til drømmebolig kan være:

• I kontakter lundhilds tegnestue og tager den indledende snak med en af vores    
    arkitekter.

• Vi kommer ud til jer, hvor vi gennemgår huset og hører om jeres idéer og 
    behov. 
 
• Vi udarbejder et idéoplæg, som vi præsenterer for jer her på tegnestuen. 
    Typisk har vi også lavet et overslag, som passer til den skitserede idé.
 
• I har nu en ”visualisering” af jeres idéer og et realistisk overslag på projektet.

Arkitekthjælp for en dag koster kr. 7.500,- ekskl. kørsel og print. 
Der tages forbehold for meget omfattende og tidskrævende projekter, som kan 
kræve arkitekthjælp i flere dage.
Hav gerne tegninger af den eksisterende bolig samt seneste BBR-udskrift klar.



Her kan I også med fordel gøre brug af 
arkitekthjælp 
 
I ønsker at gøre jeres hus mere energivenligt
lundhilds tegnestue har stor erfaring i energirenovering og byggeri 
af lavenergiboliger – se www.lavenergibolig.net 

I kan ikke sælge jeres hus
Med Arkitekthjælp for en dag hjælper lundhilds tegnestue poten-
tielle købere med at se mulighederne i huset. 

Beliggenheden er fantastisk, men huset passer ikke til jeres behov
lundhilds tegnestue giver jer et realistisk bud på mulighederne.
 

Familieforøgelse – skal I bygge til eller bygge nyt?
Med Arkitekthjælp for en dag får I et godt grundlag at diskutere 
videre på.
 

Børnene er flyttet hjemmefra – skal I også flytte?
Fyld pladsen ud med jeres drømme. lundhilds tegnestue hjælper jer 
med at se nye muligheder.





Bygge om
Bygge til
Bygge ovenpå... 

Er jeres hus blevet for småt, for stort eller er det 
bare uhensigtsmæssigt indrettet, så lad lundhilds 
tegnestue hjælpe jer med at bygge om, bygge til, 
bygge nyt, bygge ovenpå, bygge....

Ring og få en uforpligtende snak med vores  
arkitekt om muligheder og priser.  

steen bjørn lundhild
arkitekt og indehaver
steen@lundhild.dk
+45 2762 1210



Se mulighederne

lundhilds tegnestue er en dynamisk tegnestue beliggende i smukke omgivelser på 
Stensballegaard ved Horsens. Siden 2004 har vi hjulpet folk til at se nye muligheder i 
det bestående og forvandle boligdrømme til drømmeboliger. 

Med Arkitekthjælp for en dag kan I komme videre. Bygge til, bygge om, energire-
novere eller måske gøre huset klar til salg.

Besøg os på tegnestuen til en uforpligtende snak om drømme og muligheder.
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