
BYGGET
En rolig aha-upplevelse från byggtiden var att Jonas gjorde slut på minst 15 rullar 
med tejp för att täta klimatskalet. Huset blev aldrig provtryckt men Jonas upplever 
husets treskiktskonstruktion i kombination med hans noggrannhet vid tejpningen som 
väldigt tätt och välgjort. Idag ingår provtryckning från Faluhus som standard och det 
är inte sällan som värdena motsvarar passivhusnivå.

FRÅN FALUHUS SKAPAT I SYMBIOS MED HUSTILLVERKARE OCH KUND

DRÖMHUS

Jonas och Therese Hamrin hade länge gått i tankarna på att bygga nytt, så när 
chansen på den fina tomten i Örebro kom valde de att skapa sitt drömhus från ett vitt 
papper. VAL AV HUSLEVERANTÖR

Paret tittade på flera olika leverantörer, åkte på husvisningar och läste på nätet. Valet föll till 
slut på Faluhus som kunde tillmötesgå Therese och Jonas önskemål; att konstruera huset efter 
deras egna ritningar och även ge dem möjligheten att välja bort de delar i husleveransen som 
de själva önskade att ordna fram.
-  Vi fick återigen tips från gemensamma bekanta som hade byggt ett Faluhus i Kumla och var 
väldigt nöjda. Vi fick kika på deras hus när de var bortresta, berättar Therese. Med på visningar 
var Faluhus säljrepresentant Anders Ericsson som paret genast fick förtroende för. 

ÖPPEN PLANLÖSNING
Familjen bodde i ett litet radhus med en ganska tillknäppt planlösning och ville nu skapa ett 
modernt öppet boende med en traditionell touch. Huset de skapade blev 189kvm, med uterummet 
totalt 213kvm. Det är ett enplanshus format som ett H med kök och vardagsrum i mitten, 
föräldrasovrummet i den högra delen och barnens ytor i den vänstra.
-  Köket är husets mittpunkt och det rum som vi föräldrar tillbringar mest tid i. Det fina med den 
öppna planlösningen och den centrala placeringen av köket är att de har bra uppsyn över barnen 
och det är lätt att få kontakt oavsett var man befinner sig i huset. 
Resan till målet
-  Vi skissade nog tillsammans med Faluhus i cirka två månader innan vi blev klara och vi vill 
verkligen ge en stor eloge till Anders från Faluhus som ställde upp sent på kvällarna och
anpassade sig efter våra behov och bristande tid som småbarnsföräldrar.
-  Det klickade på alla plan, berättar de båda.

Resan från skiss till färdigt hus tog cirka ett år och familjen är otroligt stolta och nöjda med sitt hus. 
Om de skulle bygga ett nytt hus igen med Faluhus skulle de dock lägga ännu mer tid på detaljer 
och skissarbetet.
-  Vi tyckte att vi var väldigt detaljorienterade när vi skapade huset men känner ändå att vi 
missade små detaljer som fler eluttag till exempel. Vår rekommendation är att ta sig tid till detaljer 
och inte skynda fram. 

T EXT MARTIN HAGLIND

Familjen består av Jonas som arbetar som arbetsledare på NCC, Therese som 
arbetar på SCB och barnen Bill och Sallie.
-  Vi hade drömt om att bygga nytt under lång tid men det fanns inga tomter i större 
storlek att tillgå, berättar Jonas. 
Men genom gemensamma kontakter som skulle flytta in i ett +55-boende i 
närheten fick de nys om ett nytt tomtområde som skulle släppas till försäljning i det 
fint klingande Drottningholm, Örebro. Snart var en av tomterna deras och resan till 
drömboendet hade börjat. Jonas som är utbildad snickare hade planen klar: 
han ville själv uppföra huset under åtta månader.

FINASTE HUSET PÅ GATAN
Snart firar familjen två år i sitt nya hus och det händer med jämna mellanrum att det 
knackar på grannar eller besökare i området som bara vill uttrycka sin beundran över 
huset.
-  Flera har sagt: ”Ni har det finaste huset i Drottningholm”, berättar Therese.
Den unika lösningen med en helt slät spikfri vägg med bred liggande panel från 
Faluhus i kombination med den moderna men tidlösa designen är nog en 
bidragande faktor till husets karaktär, tror Jonas.


