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Flere danskere vælger arkitekttegnede sommerhuse
Danskerne foretrækker i stigende grad stilrene og arkitekttegnede sommerhuse. Danmarks største producent af fritidshuse, EBK Huse
A/S i Slagelse, oplever en markant efterspørgsel efter eksklusive serier. Den moderne stil udgør i dag 25 procent af det samlede salg
Af Henny Ferrold

»

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, lyst og
miljøvenligt design,« fortæller
Dorte Keinicke, der er marketingdirektør i EBK. Slagelse-firmaet har eksisteret siden
1976, og er markedsledende
inden for fritidshuse.
Hver fjerde gang firmaet
opfører et hus i dag, er det i et
moderne design.
»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.
Dansk arkitektur hitter

I 2013 indgik typehusfirmaet
et samarbejde arkitekt MAA
Søren Rasmussen fra ONV
Arkitekter, der senest har
vundet Danish Wood Award
2016. Resultatet blev serien

ONV Living, der har en både
stram og åben arkitektur
med enkelhed, lysindfald og
funktionalitet i fokus. Den
fabriksfremstillede arkitektserie er nu især efterspurgt i
Nordsjælland, Odsherred og
Aarhus.
»Vi opfører huse i hele
landet, men mærker en
særlig interesse for denne stil i disse geografiske
områder. De ønsker unikt
design og fleksibilitet i indretningen,« fortæller Dorte
Keinicke.
Ydre enkelhed giver indre ro

Det er ikke kun seniorer, der
vælger at blive sommerhusejere eller udskifte det gamle.
»Ind til for nogle år siden
var vores primære købere
over 50 år. Nu mærker vi en
stigning i antallet af par i
fyrrerne med mindre børn,
der ønsker at realisere deres
sommerhusliv tidligere end
planlagt. De søger en autentisk ferieform tæt på naturen
– og allerhelst på deres eget
sted, hvor de kan sætte deres
eget aftryk,« oplyser Dorte
Keinicke.
Ejendomsmægler Ivan
Eltoft Nielsen bekræfter tendensen:

EBK oplever en stigende efterspørgsel efter et stilrent look, der udfordrer det traditionelle billede af et sommerhus

»Vi oplever en generel
optur i sommerhusmarkedet. Vi forventer, at 2017
bliver det bedste i mange
år. Flertallet af køberne er
yngre og travle familier, der
har lejlighed i København.
De elsker byen, men vil gerne ud i naturen i weekender
og helligdage. Her er et stilrent, skræddersyet og vedligeholdelsesfrit sommerhus
på en skøn beliggenhed en
stor attraktion.«
Den nordsjællandske
ejendomsmægler har
hovedkontor i Klampenborg og oprettede en afdeling i Odsherred for to år
siden. Han er kendt for at
sælge unikke grunde og
boliger. I øjeblikket har han
et slot i sin salgsopstilling.
I 2013 indgik EBK et samarbejde Arkitekt MAA Søren Rasmussen fra ONV Arkitekter, der senest har
vundet Danish Wood Award 2016. Resultatet blev serien ONV Living, der har en både stram og åben
arkitektur med enkelhed, lysindfald og funktionalitet i fokus.



Slagelse Tennisklub
inviterer til
gratis tennisspil, instruktion
og hygge på klubbens adresse
Stadionvej 4, Slagelse, d. 29. april
fra kl. 13.00 – 16.00.
Der vil allerede være mulighed for,
at spille streettennis på Nytorv
samme dag kl. 10.30 - 12.00.
Vi har ketcher og bolde.
Kom og prøv.
Alle er velkomne.











Dorte Keinicke, marketingdirektør i EBK Huse i Slagelse.





















40

,ŽďďǇĂƌďĞũĚĞƌ
<ƌčŵŵĞƌĞͲEǇƚŽŐƌƵŐƚ

^ƆŶĚĂŐĚĞŶϯϬ͘ĂƉƌŝůŬů͘ϭϬͲϭϱ
/ŽĞƐůƵŶĚĞŚĂůůĞŶ
<ŽŵŽŐŐƆƌĞƚŐŽĚƚŬƆď
ĞƚǀŝůŽŐƐĊǀčƌĞŵƵůŝŐƚĂƚŬƆďĞŬĂīĞŵ͘ǀ͘ŝŽĞƐͲ
ůƵŶĚĞ'ǇŵŶĂƐƟŬĨŽƌĞŶŝŶŐƐ^ƉŽƌƚƐĐĂĨĞ͘
ƌƌĂŶŐƆƌ͗ŽĞƐůƵŶĚĞ'ǇŵŶĂƐƟŬĨŽƌĞŶŝŶŐ

Tømrermester Keld Christiansen
afholder

RECEPTION
den 28. april kl. 13-17
på Ollerupvej 20
for forretningsforbindelser,
kunder, venner og familie

