Helårshus til haveforening
Træhuse i serien Klintholm er blevet et hit på Amager, men kan også blive opført andre steder

Af Ib Asmussen

Små fritidshuse – og det gælder både små
sommerhuse og de huse, man bygger i
en haveforening eller i en kolonihave –
behøver slet ikke at være traditionelle og
vanetænkte. De kan sagtens have et moderne, minimalistisk udtryk med store
vinduer, der lukker masser af lys ind i
boligen, og med loft til kip, som giver fornemmelsen af rum.
Det danske byggefirma EBK har specialiseret sig i fritidshuse i træ og har
en serie haveforeningshuse, der hedder
Klintholm. Her er hver en kvadratmeter
optimal udnyttet – af samme grund er
der kun et indgangsparti, så man ikke

skal bøvle med unødig gangplads. Arkitekturen er som sagt moderne med kip
til loft og store vinduespartier. Alle Klintholmhuse har Indeklimamærket og opføres efter Bygningsreglement 2010.
Netop nu har EBK travlt med at opføre
en lang række Klintholmhuse på Amager,
fordi folk i de hundred år gamle haveforeninger alligevel bor her året rundt og
har fået lov til at opføre huse af så god
kvalitet, at de har status som helårshuse.

Små parcelhuse
”Vi bygger Klintholm huse med samme
status som små parcelhuse. Netop nu
er vi ved at gøre det mindste hus fær-

digt. Det er på bare 60 kvadratmeter, og
ejeren glæder sig til at flytte ind. Hun er
allerede gået i gang med at ordne haven.
Ofte er det meget individuelle huse – det
kommer meget an på, hvor bygherren
vil have sit indgangsparti. Ofte kommer
kunden med egen tegning, og så går vi
ud fra den,” fortæller Jane Schødt fra EBK.
Haveforeningshusene på Amager har
enten gulvvarme eller fjernvarme lagt
ind.
Hvis man kan lide byggestilen, kan
man sagtens få lavet et EBK Klintholm
hus til kolonihaven, så bliver varmekilden dog elvarme eller brændeovn i stedet. Eller luft-til-luft eller luft-tilvand varmepumpe.

Man kan også få bygget et Klintholm
hus, hvis man har en meget lille byggegrund.
Dog er der ikke tale om et billigt hus.
”Det mindste hus i vor katalog er på
80 kvadratmeter, og det koster 1,1 millioner kroner, men det lille hus skal jo indrettes med alle de samme installationer
som et stort hus,” fortæller Jane Schødt.
Man kan se et af EBK’s fritidshuse
på Grenaavej 633 i Skødstrup. Man skal
holde øje på hjemmesiden www.ebk.dk,
hvor man se åbningstiderne. Normalt er
det den første søndag i måneden klokken 13-16. Huset er et Sort Søholm 125L.

