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Exklusiva timmerhus
med stor flexibilitet

För drygt 30 år sedan uppfann och
patenterade Forsgrens Timmerhus den
så kallade värmetimmertekniken, och
sedan dess tillverkas alla deras hus med
denna teknik.
Tekniken innebär bland annat att

risken för fuktskador minimeras, eftersom husen levereras i storblock med
fabriksmonterade fönster, allt producerat i varma och torra lokaler.
– Vi tillverkar våra hus inomhus i
fabriken i Borlänge. Där finns perfekt
anpassad luftfuktighet, perfekt ljus och
optimala arbetsställningar, vilket ger
våra hus en högre och jämnare kvalitet
än hus byggda i lösvirke på byggplatsen,
berättar Ewa, och tillägger att såväl miljön som kundens plånbok skyddas av
företagets kraftigt tilltagna isolering i
tre skikt.
– Husen är väldigt energieffektiva,
något som verkligen uppskattas av kunderna och som stämmer bra in med
dagens gällande energikrav.
Timmertekniken skapar fasader

som ser ut att vara handbildade på tra-

Ett av de pågående projekt som

Ewa Leek i skrivande stund är involverad
i, är en tillbyggnad av ett hus i Näset,
på en sjötomt intill Gopen i Sågmyra.
Byggandet inleddes precis före jul
och beräknas vara färdigställt till våren.
– Det är ett par som önskat sig någon
typ av tillbyggnad på sitt hus, så att de
ska kunna ha sina barn och barnbarn
hos sig så mycket som möjligt, men
ändå inte behöva leva ”inpå” varandra.
Jag fick ganska fria händer och presenterade ett förslag som både paret
och barnen blev jätteförtjusta i, berättar Ewa, och lyfter särskilt fram den
flexibilitet som Forsgrens Timmerhus

Utbyggnaden på huset i Näset, Sågmyra. ”Invändigt gjorde vi en sluss
som förbinder husen med varandra. Där kommer det att stå ett stort
matsalsbord kring vilket familjerna kan samlas om de vill äta tillsammans”, berättar Ewa Leek.

Ewa Leek framför huset i Näset.
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står för.
– Egentligen kan man säga att våra
kataloger är mer som inspiration, det
finns egentligen inga gränser för hur
vi utformar husen. Vår ambition är att
tillverka och utforma hus, precis så som
kunden vill ha dem, fortsätter Ewa, som
dagligen tipsar och vägleder kunder
genom processen från idé till inflyttningsfärdigt hus.
– Jag älskar verkligen mitt jobb. För
det första har jag förmånen att arbeta
med jättebra och noggranna byggare,
men sen brinner jag verkligen för att
hjälpa mina kunder att få sina drömhus också.
Och kunderna uppskattar hennes jobb.
– Det är jättemånga som hör av sig,
även efter att själva affären är avslutad.
De skickar bilder på huset eller bjuder
på fika, och det är såklart jätteroligt, det
visar att mitt jobb uppskattas. Man kan
säga att jag inte bara säljer hus – man
får även vänskap på köpet.

Utsikt från loftet som byggs inne i
tillbyggnaden.

Forsgrens har tillverkat exklusiva timmerhus sedan 1954, och företaget är känt för att bygga
hus av äkta timmer, utifrån kundens behov, med stor flexibilitet i mått, vinklar och materialval.

Foto: Forsgrens timmerhus/svenska husgruppen

Forsgrens Timmerhus är ett av Svenska
Husgruppens varumärken, ett annat är
Faluhus.
Forsgrens har tillverkat exklusiva timmerhus sedan 1954, och företaget är
känt för sina timmerhus, byggda utifrån
kundens behov, med stor flexibilitet i
mått, vinklar och materialval.
– Forsgrens Timmerhus är en premiumprodukt, och våra arkitektritade
timmerhus finns i alla storlekar, och i
såväl modern som klassisk stil. De passar
lika bra på landet som i skärgården, staden eller på fjället, förklarar Ewa Leek.

ditionellt sätt, med fulltimmerknutar. Timmerpanelen är huggen ”rot till
topp”, och man kan med andra ord se
vilken sida som är roten och vad som
var toppen av trädet.
– Ingen fasadplanka är den andra lik,
och ytterväggarna blir mer oregelbundna vilket skapar en unik och dynamisk
känsla. Det blir liksom lite mer ”livekänsla” över det hela, förklarar Ewa.

Foto: Forsgrens timmerhus/svenska husgruppen

– Hög kvalitet och hantverkstradition, kombinerat med
funktion och design, det är något som gör oss unika.
Det säger Ewa Leek, representant från Forsgrens
Timmerhus i Dalarna och Gävleborg.

”Egentligen kan man säga att våra
kataloger är mer som inspiration,
det finns egentligen inga gränser
för hur vi utformar husen”
Ewa Leek
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