av mia masnic

trendigt hos

nuläge

ARKITEKTERNA

Går du i renoveringstankar eller har planer på att bygga hus? Vårt Nya Hem har pratat
med några av Sveriges mest framstående arkitekter och husleverantörer som berättar om
de kommande trenderna och ger sina bästa tips till den moderna husbyggaren.

AVSKALAT NYFUNKIS
Vilka typer av hus är populära hos er just nu?
– Vi är specialiserade på att utforma personliga hus som
passar familjen och tomtens mark- och solförhållanden
samt utsikten. Utformning av exteriören kräver ofta
extra för att både uppfylla önskemål och passa in i
miljön där huset ska byggas, samtidigt som lokala
Bernt Gustavbyggbestämmelser styr aspekter som bygghöjd och
zon, Arkitekt
fasadbeklädnad. Enplanshus är mycket populära, men
Trivselhus
ofta styr bestämmelser och tomtens beskaffenhet hur
formen på huset slutligen blir. Sluttningshus dominerar i exempelvis
Göteborg, medan kompakta tvåplanshus passar många tomter i
Stockholm.
Vad ser ni för hustrender i övrigt?
– De strikta, avskalade nyfunkishusen är populära, speciellt bland
familjer som har haft flera hus tidigare och nu vill bygga ett nytt med
stora ytor, många fönster och ljus interiör. Fasader med puts och tak
med falsad plåt förstärker den strikta formen och interiört passar de en
skandinavisk möbelstil med enkla linjer. Vi ser även en trend med drag
av New England, hus med träfasader, där branta sadeltak, även kallat
åstak, och spröjsade fönster bekräftar en lite mjukare stil. De kunder
som väljer den typen av hus är väldigt medvetna och eftersträvar ett
ljust och stilrent hus, men kanske med lite mer charm. Jag tycker att
man ska vara varsam vid utformningen av dessa hus, ta hänsyn till nutida
linjer och trender för att undvika en ren imitation av äldre hus.
Vilka trender tror ni att vi kommer att få se i framtiden?
– Skärpta byggregler gör att vi kommer att få se än mer energisnåla,
välisolerade hus. Detta kommer att påverka arkitekturen, kanske skapa
en slags ”teknik-arkitektur”. Jag tror att det skandinaviska trähuset
med nya former av träfasader har framtiden för sig. Kombinationen av
fabrikstillverkade halvmetertjocka och välisolerade väggar, energisnåla
fönster och vackra träfasader kommer att resultera i nya spännande hus
inom en snar framtid.
Vad har ni för tips till husbyggaren?
– Tillåt dig att drömma! Se dig omkring, inspirationen finns överallt –
klipp ut och spara, samla idéer. Fundera noga över hur du och familjen
vill bo, vanor och intressen kräver kanske extra utrymme. Tillsammans
matchar vi sedan önskemål och familjens behov mot tomtens
förutsättningar. Husen blir lika personliga som människorna bakom
dem.
New
Englandstilen, med
spröjsade
fönster, är
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populära

HISNANDE VINDAR
Vilka typer av hus och lägenheter efterfrågas hos er just nu?
– Trots att jag under årens lopp många gånger har fått fria händer
med spännande villor och fritidshus har jag alltid haft en förkärlek
till en av de mest spännande utmaningarna inom arkitektyrket, att
rita ”vindslägenheter”. Hisnande vyer över stadens taklandskap
i kombination med vackra och originella inomhusmiljöer ger
Ulf Nelson,
ofta ett mycket kreativt arbetssätt. Dessa drömbostäder väcker
arkitekt, UN
många känslor vilket gör dem omåttligt populära. Att inreda
Arkitekter
råvindar till bostäder är idag mer i ropet än någonsin. Vi får
nästan fler förfrågningar än vi kan hantera, både från privatpersoner, byggare och
bostadsrättsföreningar. Sedan den första vinden som jag designade åt min egen
familj under 80-talet, har jag och mina kollegor ritat över 340 vindslägenheter.
Arkitektoniskt har det hänt mycket de senaste tjugo åren. Idag anar man en trend
mot större öppna, sammanhållna ytor och mindre, men annorlunda och mer
funktionella sovenheter. Dessutom att man får upp ögonen för olika former av
dusch, bad och bastu/hamam.
– Det är också spännande att det verkar finnas ett intresse för värme och
funktionalitet igen, både vad gäller villor, lägenheter och vindsvåningar. Människor
vill interagera och samla energi i sin bostad och inte bara visuellt njuta av de strama
lättsmälta linjerna. Jag tror att samhällets press och stress skapar ett behov av
positiv energi, en energi man finner i sitt hem genom vackra funktionella lösningar
som underlättar vardagen, inte motverkar den.
Vilka trender tror ni att vi kommer att få se i framtiden?
– Värme, funktionalitet, ”helhetstänkande”, och en alltigenom tidlös
kompromisslös design.
Vad ska man satsa på om man bygger om sin lägenhet eller sitt hus?
– Förutom att satsa på en tidlös design tycker jag att man skall skapa en bostad
som även fungerar i vardagen.
Andra tips till den som bygger eller renoverar?
– Ta hjälp av en arkitekt eller inredningsdesigner som utgår från dig och dina
behov, inte sina egna.
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