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Sommerhus til
fællesskab skyder op
Drømmer du om at bygge fritidshus sammen med din familie eller
dine venner, så er der godt nyt på vej. Byggeﬁrmaet EBK-Huse
lancerer et nyt sommerhus, som er skabt til at kunne deles.
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Delesommerhus på en ny måde:

»Et hus der summer af liv men stadig giver masser af ro og
mulighed for at være sig selv«
Et nyt slags sommerhus har set dagens lys, delesommerhuset. Det er ONV arkitekter
og byggeﬁrmaet EBK-huse, der står bag konceptet ONV delesommerhus, som er skabt til familien,
der ønsker at bygge til ﬂere generationer eller venneparrene, som drømmer om at bygge
sommerhus sammen. Vi spørger virksomhedens marketingdirektør Dorte Keinicke ind til det
nye koncept, der er skabt på baggrund af en stigende efterspørgsel på en ny form for fællesskab.
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Hvorfor lancerer I et delesommerhus?
»Vi oplever, at et større antal af vores kunder køber sommerhus i fællesskab. Det er f.eks. generationer med forældre, børn og børnebørn, men også søskende, der har arvet forældrenes sommerhus og ønsker at give deres egne
gode sommerhusoplevelser videre til deres børn og have
en fælles base for familien, hvor de kan samles. Men det
er også vennepar, som efterspørger en base med fællesskab, hvor både børn og voksne kan slappe af, og hvor
græsslåningen og andre pligter kan deles. Et delesommerhus kan også være en økonomisk fordel, hvor man
kan dele udgifterne.«
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ro og sommerhusstemning. Husets kvadratiske form gør
desuden, at det nemt placeres på grunden.«

Hvilke tanker ligger bag plantegningen ?
»Huset skal rumme plads til fællesskab – men her skal
også være plads til at være hver for sig. Fællesmodulet og
boligmodulerne sammensættes, så det passer de enkelte
familier. Der er en hems over hvert badeværelse med
ekstra sovepladser, ligesom der kan tilkøbes yderligere
hemse i fællesmodulet og boligmodulerne. Dette gør, at
der er plads til mange gæster på en pladsbesparende og
ﬂeksibel måde.«

Hvad er forskellen fra et almindeligt sommerhus?

Hvorfor er denne type hus god til delesommerhus?

»Forestil dig et hus, hvor fællesskab er kernen. Et hus der
summer af liv - men stadig giver masser af ro og mulighed for at være sig selv. Et hus der er gennemstrømmet
af lys og funderet på enkelthed og overskuelighed. Dette
er muligt, da huset er opdelt i et fællesmodul til fælles aktiviteter og et til tre boligmoduler, der kan rumme hver
sin familie. ONV delesommerhus, som vi har kaldt delesommerhuset, er nyskabende i sit nordiske udtryk med
en arkitektur, der dyrker arketypen for den ﬁrlængede
gård. Med sine smalle bygningskroppe og stejle taghældning på 52 grader, og ikke mindst knækket på taget, er
det et unikt og meget smukt fritidshus.«

»Mange sommerhuse kan ﬁnt deles af ﬂere generationer
eller ﬂere familier, men her er det tænkt, at man har hver
sin private ﬂøj, hvilket giver mulighed for at have sine egne ting og indretning. Vi har allerede bestillinger på delesommerhuset, og her har vi kunder der f.eks. vælger hver
sin farve ﬂiser i deres badeværelset og forskelligt inventar. Det fungerer ﬁnt i et hus som dette. Er den ene familie ikke med på weekend i sommerhuset, kan afdelingen
ﬁnt lukkes af.«

Hvad har I lagt vægt på, da I skabte huset?
»Foruden husets arkitektur, har vi også lagt vægt på materialer og løsninger både ude og inde. F.eks. er der udenfor valgt et ståltag i farven silver, der står helt skarpt til
den smukke sorte træfacade og de sorte vinduer. Når du
kommer ind i huset, vil du opleve husets indre som et
rør af træproﬁler på vægge og lofter, mens gulve er belagt
med fyrretræ. Alle skillevægge og gavle er hvidmalede
gipsvægge, ligesom alle vinduespartier også er holdt i
hvidt. Kombinationen af træ og de hvide gipsvægge giver

Hvem henvender denne type sommerhus sig til?
»Det henvender sig til en bred målgruppe - både generationer, søskende, fætre og kusiner eller vennepar. Det er
også velegnet til den store familie med mange børn, hvor
der også skal være plads til besøg af gæster og familie.«

Hvor kan man se huset?
»Vi er i gang med at bygge det første hus, som bliver vores udstillingshus. Det kommer til at ligge i Slagelse, hvor
vi har hovedkontor. Det bliver udstillingens fjerde hus. Vi
har premiere på huset til efterårsferien, hvor man har
mulighed for at komme på besøg og opleve huset og blive inspireret.«

Dorte Keinicke.

Om Dorte Keinicke:
Er født ind i virksomheden, som blev grundlagt af
hendes forældre for 45 år siden. Har været med i
mere end 20 år, som salgsdirektør fra 2008-2017
og marketingdirektør fra 2017 til i dag.
Har ikke selv sommerhus, men nyder friheden og
naturen i forældrenes sommerhus ved Storebælt.
Huset er året rundt samlingspunkt for ﬂere generationer af familien.
Elsker friheden i at være i sommerhus - og at man
med det samme er nede i gear, når man ankommer.
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Delesommerhus:
En stræben efter det
individuelle fællesskab

Det første delesommerhus er lige nu ved at blive opført i Slagelse.

»Da vi brød med den store, udvidede kernefamilie
i 1950’erne og 1960’erne, blev sommerhuset et
projekt for den lille kernefamilie. Senere kom annekset til, for man fandt ud af, at man måske alligevel gerne ville være ﬂere end far mor og børn.
Nu ser vi en stræben efter det individuelle fællesskab, hvor man frit kan vælge hinanden til eller
fra. Det ﬁndes som rejseform, men nu også som
sommerhus. Delesommerhuset er et udtryk for en
hel klar trend om, at vi ikke ønsker at være ensomme. Vi dyrker familie, venskaber og står ved, at
det gode liv handler om - også i lyset af Coronakrisen - at vi ønsker os nærvær frem for alt. Hvis vi
har lært noget de seneste fem-ti år, så er det, at
fællesskab er det, der driver os som mennesker og driver os hen mod det, vi de næste 15-20 år
kommer til at se som ikke bare det gode liv, men
det bedste liv.«
KILDE Livsstilsekspert Julia Lahme

ONV delesommerhus er udviklet af den danske arkitekt Søren Rasmussen fra
ONV arkitekter.

I efterårsferien 2021 kan du komme indenfor og opleve det nybyggede fritidshus..

I sommerhuset er der plads til fællesskab, men også til at være hver for sig.

