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Huset har et klassisk
sommerhuslook og er
tegnet med det formål
at skabe plads til flere
generationer i ferien.

Skab fælleskabeti ferierne
Sommerhuset er stedet hvor vi kobler af som familie, og det er et oplagt sted at samles flere generationer.
Pladsen i feriehytten sætter dog ofte begrænsninger for, hvor lang tid vi kan holde hinanden ud.

Af Jon Holm-Pedersen

Udefra bemærker man straks den smukke træbeklædning, det omkranser huset,
det let hældende tag tag og det åbne areal, der danner et ”hul” i huset.
Bygningen på billedet er ONV Arkitekter ved arkitekt Søren Rasmussens bud
på et hus, der kan huse generationerne.
Netop skoleferierne og weekenderne
er oplagte tidspunkter, hvor generationerne kan komme tættere på hinanden.
Fra Aarhus kan du nå sommerhusområderne på Djursland på under en time.
Her er du væk fra hverdagen og der er
plads til at slappe af og nyde det stille
simple liv tæt på naturen.

Plads til alle
Sommerhuset er også det oplagte sted at
få besøg fra nær og fjern. Her kan vennerne kigge forbi med deres børn og hygge
med grillmad på terrassen. Det er også
oplagt at lade bedsteforældrene kigge
forbi og nyde tiden med børnebørnene i
den afslappede feriesituation. Uanset om

det er vennerne eller svigermekanikken,
så har sommerhuset dog sine begrænsninger. Især i udformningen. Det gængse
sommerhus er under 100 kvadratmeter. Soveværelserne er små og kvadratmeterne er
koncentreret i fællesområdet. Det betyder,
at man kommer til at tilbringe alt den vågne tid sammen. Og arter det danske vejr sig
ikke, så sidder man på lårene af hinanden,
mens regnen trommer, børnene larmer og
frustrationerne stiger.
Der er flere veje til at skabe rum, så
familien kan være sammen uden frustrationerne koge over. Man kan selvfølgelig
sætte en tidsbegrænsning for samværet,
ligesom man kan afslutte ferien før tid.
Under alle omstændigheder skal man
huske at få debatteret vilkårene, inden
man står midt i problemerne. Når tre generationer skal bo sammen er der altid
basis for den helt store konflikt. Udfordringen er at få skabt rammerne, hvor
man kan være sammen uden at det skaber problemer.
Et alternativ kan være at eje to sommerhuse lige ved siden af hinanden. Nu
er det ikke sikkert at naboen vil sælge, og

det er er heller ikke givet, at økonomien
ligefrem kan bære to sommerhuse.

Barnelærdom
Vejen til det succesfulde familieophold
kan også findes ved at skabe et sommerhus, der netop giver plads til at trække sig
tilbage, så generationerne ikke går hinanden på nerverne. Søren Rasmussens generationhus omfavner netop den tanke.
»Jeg er selv kommet meget i sommerhuse og kan godt lide tanken om det liv
der leves her.
Vi elsker at mødes med familie og venner – men efter 2 døgn med bare en tynd
gipsvæg imellem kan det godt blive lidt for
tætpakket, og derfor har jeg tegnet generations-huset.,« siger Søren Rasmussen.
Boligen består af to enheder med et
hovedhus med køkken, stue, badeværelse og værelser. I den ene ende af huset
er der udgang til et mellemområde, hvor
der er plads til udekøkken, og hvor du
kan nyde lyset fra begge sider.
På den anden side af mellemområdet
finder du indgangen til husets anden en-

hed. Det er et anneks på 38 kvadratmeter
fordelt på to værelser, et stort badeværelse og en mellemgang.
Ifølge arkitekten er der stor interesse
for generationshuset og de første typer er
allerede opført .
Ofte er det den ældste generation, der
vælger at bygge nyt sommerhus og vælger generationshuset for at skabe plads
til besøg fra børn og børnebørn. De gamle bor så i hovedhuset, men den yngre
generation holder til i annekset.
Fakta

« ONV arkitekter er ejet af arkitekt Søren
Rasmussen.
« Virksomheden er især kendt for deres
serie ONV huse. Tanken bag boligserien er at
skabe gode boliger til en overkommelig pris.
« De arkitekttegnede boliger kan opføres
som helårsboliger eller sommerhuse.
« Boligen opbygges af præfabrikerede
elementer, der samles på byggepladsen. Det
giver en hurtigt og kosteffektiv byggeproces.
« Læs mere på www.onv-huset.dk samt
www.onv.dk

