Milsvid utsikt
över Halland

Andreas och Jennie Vinterthuns drömvilla
ligger på en bergsknalle ett par kilometer
utanför Veddige i Halland. För dig som följer
programmet Husdrömmar på SVT är både
huset och familjen bekanta - under våren
2021 kunde du nämligen följa familjens väg
från planering till inflyttning.

När Andreas och Jennie flyttade till Veddige
utanför Varberg hade de hittat drömhuset. En
sekelskiftesvilla som låg mitt i samhället. Men efter
tio år av ständiga renoveringar hade de fått nog.
– Eftersom jag är snickare vill jag göra något mer
på fritiden än att bara renovera hela tiden. Och
jag drömde om något som var en utmaning rent
byggtekniskt, berättar Andreas. Andreas hade en
bevakning på tomter till salu och en dag plingade
det till i telefonen.

Villa Vinterthun ligger på en höjd ett par
kilometer utanför Veddige. Huskroppen är 36
meter lång och avslutas med kök, vardagsrum
och altan med milsvid utsikt över det Halländska
landskapet. Husets fönster kommer från
Westcoast Windows som Andreas hade stött
på tidigare i rollen som snickare.
– De har en väldigt bra konstruktion, men det var
egentligen det personliga bemötandet som gjorde
att vi valde dem. Tar du in en offert från en
fönsterjätte får du ofta ett standardsvar. Hos
Westcoast Windows fick vi ett personligt
engagemang där de verkligen satte sig in i
projektet och kom med förslag på lösningar,
säger Andreas.

– Det var den här tomten som dök upp och jag
skickade den direkt till Jennie. Tomten köptes och
under två år planerade, ritade och diskuterade
Andreas och Jennie sitt husprojekt.

I fabriken i Trollhättan tillverkar vi fönster och skjutdörrar
för maximal livslängd. Till skillnad från nästan alla andra
tillverkare, som bara beklär sina träfönster med aluminium,
görs hela utsidan av aluminium som sedan sätts ihop med
en insida av trä. Det gör fönstren extremt täta och i
princip underhållsfria.

– Jag ritade själv till en början men till slut tog vi
hjälp av Fabel Arkitekter. När de presenterade
sina förslag så tänkte jag: “det här är ju genialt”,
säger Andreas.
Förslaget innebar ett 36 meter långt hus på 240
kvadratmeter som “smälter” ihop med berget.

Sovrummen ligger längs en korridor som avslutas
med gemensamhetsytor som matplats, kök,
vardagsrum och uterum.
– Men det känns inte som en långsmal byggnad.
Det finns en känsla i arkitekturen som gör att det
känns luftigare och rymligare. Vart man än är i
huset så finns skogen närvarande utanför och
vid altanen och uterummet är utsikten oslagbar,
säger Jennie.
Husets konstruktion bygger på korslimmat trä som
ger en snabbare byggprocess och som skapar ett
hus som “andas”.
– Det jämnar ut inomhusklimatet på ett behagligt
sätt. Det är svårt att beskriva med ord och måste
nästan upplevas på plats, säger Andreas som
till vardags bygger hus i sitt eget bolag med
samma teknik.
– Det blir också en ärlig konstruktion med
exponerade träytor som är väldigt fin,
säger Jennie.

