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ONV sommerhusenes ydre
er i træ, helt i tradition med
de klassiske sommerhuse.

Arkitektens streg hitter
i sommerhusområderne
Det nybyggede sommerhus skal være eksklusivt. Det oplever landets største producent af sommerhuse. EBK lancerede
deres første arkitekttegnede sommerhus i 2013 og i dag udgør de arkitekttegnede modeller 25 procent af det samlede salg.
Af Jon Holm-Pedersen

Der er en speciel stemning i sommerhuset. Ferieformen er populær blandt
danskerne, uanset om vi selv ejer ferieboligen eller lejer den for sommersæsonen.
Sommerhuse fås i alle afskygninger og
udformninger, fra primitive hytter med
koldt vand og en brændeovn til store
luksusudgaver med spa, sauna og swimmingpool. Der blev især bygget mange
sommerhuse i 1960-erne og 1970-erne.
Disse huse var klassiske træsommerhuse
med trævægge og lofter. Sommerhusene
fra den tid ligger typisk i veletablerede
kvarterer nær vandet og mens mange er
renoveret, kan du stadig finde mange i
deres originale stand. De gamle træhuse
trænger dog i reglen til en opdatering og
ofte kan det være billigere at bygge helt
nyt på grunden.

Byg personligt
Der er rig mulighed for at få opført et
typesommerhus, og vil du satse på udlejning kan du vælge en model, der er
tilpasset de behov som efterspørges af
turisterne. Mange vil dog gerne have et

personligt hus, der er tilpasset deres behov, og det mærker man hos en af landets store aktører indenfor branchen.
»Flertallet af vores huse bliver opført
på grunde, hvor der oprindelig stod et
andet sommerhus i forvejen. Årsagen er,
at flere ønsker at udskifte deres gamle
hus med et mere moderne eller har købt
et ældre hus med det formål at bygge et
nyt i lyst og miljøvenligt design,« fortæller Dorte Keinicke, der er marketingdirektør i EBK.
Sommerhuset skal på ingen måde
være en kopi af huset derhjemme. Mange vælger det helt klassiske sommerhus
i træ, mens andre vælger sommerhuset,
der skiller sig ud fra mængden.
»Vi sælger både klassiske og minimalistiske huse med vinduer fra gulv til loft
og romantiske og nostalgiske huse med
sprossede vinduer. Men vi har en stigende efterspørgsel efter et stilrent look, der
udfordrer det traditionelle billede af et
sommerhus,« siger Dorte Keinicke.
I 2013 indgik firmaet en samarbejdsaftale med det danske arkitektfirma
ONV Arkitekter.
Resultatet blev serien ONV Living, der
har både en stram og åben arkitektur

med enkelhed, lysindfald og funktionalitet i fokus.
De arkitekttegnede sommerhuse findes i ti varianter, og du har naturligvis
mulighed for at få tilretninger alt efter
behov. Både i forhold til materialevalget
og selve indretningen af sommerhusets
indre.
Passer modelhusene ikke ind i sommerhusdrømmene kan du også gå efter
en pakkeløsningen, hvor boligen tegnes
fra bunden.
»Der er kunder, der eksempelvis vil
have et sommerhus på 200 kvadratmeter. Det har vi ikke i sortimentet, men så
finder vi en individuel løsning, der passer til behovet,« siger Dorte Keinicke.

Det frie liv
Ind til for nogle år siden var EBKs primære købere over 50 år. I dag ser virksomheden en klar stigning i antallet af par i
fyrrerne med mindre børn, der ønsker at
realisere deres sommerhusliv tidligere
end planlagt.
Sommerhuslivet er kendetegnet af at
være en afslappet ferieform. I sommerhuset kan du sagtens gå rundt i de ud-

trådte hjemmesko iført morgenkåbe til
langt op ad dagen, og du kan uden videre tømme postkassen i den mundering.
I 2015 udførte analysehuset Manto
en undersøgelse blandt danske sommerhusejere, der netop bekræftede, at vi
lever det afslappede liv i sommerhuset.
Gæster må selv hente mælken til kaffen
i køleskabet, og der er ikke behov for at
dække bord med det fine service.
Tiden i sommerhuset bruger vi på
at koble af fra hverdagen, og i den sammenhæng skaber ONVs sommerhusløsninger gode rammer for ferielivet.

FAKTA OM EBK
EBK er etableret i 1976 og i dag en international virksomhed med datterselskaber i
Tyskland, Sverige og Norge og salgskontor
på Island. Firmaet producerer 250 træhuse
om året og har udleveret nøgler til mere end
6000 huse. EBK anvender træ, der kommer
fra bæredygtig skovdrift. Det betyder, at der
bliver plantet et nyt træ for hvert træ, der
bliver fældet.

