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Murhuset «ArchiHaley» er tegnet av Pro-
sjektim arkitektkontor på Hamar og bygget 
av Th. Johansen & Sønner AS i murkjeden 
Håndverksmur.

Hartmuth med datteren Liv-Ingrid. Hart-
muth er fascinert av sør-europeisk kultur og 
av østen: – For meg smelter mye av dette 
sammen i husets arkitektur. 
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Med voksne barn delvis ute av redet, tenkte 

Lene og Hartmuth at tiden var inne til å bygge 

en bolig for alderdommen. Alt på ett plan. Men 

der slutter det enkle. Her skal bli både svøm-

mebasseng, utvendig vinstue med vinkjeller 

og kjøkken og bar utendørs. 

Tom ovlien 
ØysTein Thorvaldsen

TeksT
FoTo
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Det avrundete utbygget der spiseplassen 
er, kaller paret for «smutringen». 

Den særegne takavslutningen minner om 
klassisk, asiatisk arkitektur.

Også de store, rutete vinduspartiene har 
felles trekk med klassisk utforming en 
finner i Asia. 

Her på baksiden av huset vil det bli 
bygget både svømmebasseng, vinkjeller og 
en utendørs bar- og kjøkkenløsning. 
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Lene Veidahl Westby og Hartmuth 
Westby med barna Martin (18) og Liv-
Ingrid (17) bodde tidligere i en eldre 
enebolig på Ridabu. Da eldstedatteren 
Miriam flyttet ut, ble dette huset for stort, 
syntes de. – Vi lette litt rundt på internettet 
og kom over ArchiHaley, tegnet av arki-
tektkontoret Prosjektim på Hamar. Det 
huset ble vi begge to rett og slett forelsket i, 
forteller Hartmuth. – Vi visste vi ville bygge 
dette huset. Nå måtte vi bare finne tomt. 
Huset falt de begge for, fordi det etter parets 
mening forener stilarter de føler nærhet 
til. – Her er elementer som kan vitne om 
inspirasjon fra både Italia og østen, kulturer 

vi synes er spennende. Vi falt kanskje 
spesielt for den spennende nytenkningen 
rundt vinduer, høydeforskjellene i taket 
og «smultringen», som vi kaller utbygget 
der kjøkkenet er plassert. Dette er ikke 
akkurat noen norsk «brunost». Dette er 
et hus vi blir glade av å se, hver dag … 
Dessuten er det et hus vi kan bli eldre i. 
Alt er på en flate, og et murhus krever 
mindre ytre vedlikehold enn et tilsva-
rende trehus. 

landsbygd og TeTTsTed
Vi sitter tre små kilometer utenfor 
Hamar, på terrassen, med bølgende, 
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god dialog
Selve huset ble påbegynt høsten 2006 
og sto ferdig og innflyttingsklart ved 
juletider neste år. Likevel er det en del 
uferdige arbeider på tomten bak huset. 

– Vi valgte å ikke gjøre noe i egeninnsats, 
men la entreprenøren, Th. Johansen & 
Sønner AS og murmester Arild Hoberg, 
ta seg av alt med selve huset. På den 
måten er det ingen tvil om garantier, 
dersom det skulle være nødvendig. Vi er 
fornøyde med arbeidet og med dialogen 
underveis, så lite tyder på at det er behov 
for å bruke garantier. Men det er greit å 
vite at ansvaret er plassert et sted. 

– Derimot ønsker vi å bygge alt «tilbehø-
ret» selv. De uferdige arbeidene bak huset 
skal bli en vinstue med prøvesmakings-
rom og vinkjeller til. Like ved skal det 

Takrenner er erstattet av kjetting som leder 
vannet. 

Huset har mange fine kontraster, som motset-
ningen mellom rette linjer og den myke buen 
i kjøkkendelen. 

Fra stuen, der Lene har tegnet inn de tre 
vinduene inn til kjøkkenet, slik at huset har 
gjennomlys.  
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gule kornåkre og knallblå himmel denne 
vakre, tidlige høstdagen. Kona Lene er 
dessverre ikke hjemme, men Hartmuth 
og yngstedatteren Liv-Ingrid viser oss 
huset. – Vi kikket på tomter, men syntes 
de ble for dyre. Igjen fant vi hva vi lette 
etter på nettet. Tomten så vi på lørdagen 
og på mandagen var den kjøpt, smiler 
Hartmuth. – Gårdbrukeren ønsket 300 
000 kroner for 1,5 mål her ute. Vi så 
med en gang at huset vårt ville passe fint 
inn her, og dette er et område å trives 
i. Her er både landsbygd og likevel sen-
trumsnært med Hamar og Brumundal 
like ved. 
Landlivet nytes allerede med elg, rev og 
rådyr som nesten daglig dukker opp på 
jordet bak huset.

bygges et svømmebasseng, kanskje formet 
rundt, i likhet med det runde utbygget 
på fremsiden av huset. Dessuten skal det 
bygges bar, utekjøkken og pergola. Foran 
huset er det planlagt en badminton-bane. 
Alt dette gjør vi selv, så det tar nok litt 
lenger tid, sier Hartmuth.

vikTig med «renT bygg»
Hartmuth har arbeidet 30 år innen byg-
gebransjen og er nå ansvarlig for helse, 
miljø, sikkerhet og kvalitet i bedriften 
der han arbeider. Det har vært til stor 
nytte. – Både Lene og jeg har lagt stor 
vekt på planlegging og oppfølging av 
arbeidet. Vi har vært på tomta og fulgt 
med byggeprosessen så mye som mulig. 
Vi har detaljplanlagt helt fra starten, 
sett på mulige løsninger sammen med 

Freidige former

arkitekten, diskutert med hverandre og 
med de involverte og hatt hyppige byg-
gemøter. Derfor er vi nå svært fornøyde 
med resultatet. Det ble slik vi ønsket og 
planla, sier han. 
Det eneste paret mener å ha erfart som 
litt på minussiden er at norske entre-
prenører bør bli bedre på å praktisere 
«rent bygg» i byggeprosessen. – Å rengjøre, 
støvsuge og holde byggeplassen ren for 
skrot underveis er ytterst viktig for oss 
som skal bo i huset senere. Vi har fulgt 
dette nøye opp, fordi Lene er plaget med 
allergi, i likhet med mange andre. Men 
fremdeles ønsker vi at byggefirmaer tok 
«rent bygg»-begrepet langt mer alvorlig. 
Paret har fått montert ventiler fra 
Exhausto med fire pollenfiltre for 
friskluft i stedet for mekanisk avtrekk. 
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Den store terrassen rundt hele huset 
skaper en deilig harmoni mellom ute og 
inne. Den store terrassen rundt hele

Den store terrassen rundt hele huset skap-
Den store terrassen rundt hele huset

Den store terrassen rundt hele huset 
skaper en deilig harmoni mellom ute og 
inne. Den store terrassen rundt hele

Den store terrassen rundt hele huset skap-
Den store terrassen rundt hele huset
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– Det er også energi-besparende, påpeker 
Hartmuth. 

nØye gjennomTenkTe deTaljer
Huset har fått enkelte endringer i forhold 
til de opprinnelige tegningene. – De 
tre vinduene mellom kjøkken og stue 
ønsket Lene seg for å få gjennomlys 
gjennom huset. Dessuten er et vindu 
fjernet i stuen, hovedsoverommet er litt 
endret, og det er brukt glassbyggerstein 
på begge sider av dusjnisjen. – På den 
måten synes vi effekten med en ytre 
lysvegg i glass beholdes, samtidig som vi 
føler oss tildekket på badet. Det er ingen 
kjeller her, men alle gulv har vannbåren 
varme, bortsett fra bad og toalett som er 
varmet elektrisk i gulvene. Ellers bærer 
hver detalj i dette huset preg av å være 
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Stolene er Hellegjerdes Fjords Breeze. Panel-
lengdene med gardiner er metervare av typen 
Spring fra Borge. 

Marbodal kjøkkeninnredning av typen Torø 
i hvit og eik med heltre eik benkeplater. Alle 
hvitevarer er fra Siemens.  

Fra spiseplassen i «smultringen« ved kjøkkenet. 

Taklampen er, i likhet med flere møbler på 
kjøkkenet, en gammel, antikk lampe de har 
funnet i en antikvitetshandel. 
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tenkt nøye igjennom, for deretter å bli 
vurdert på nytt. Innedørene er f.eks. 
massive eikedører som er hengslet med 
tre hengsler. – Det er fordi vi ønsket 
noe holdbart, noe som tåler den dagen 
småbarn er på besøk. Da er det bedre å 
betale en tusenlapp ekstra og få noe som 
er virkelig varig, sier Hartmuth.
Og det er vel nettopp hva dette paret 
har bygget seg: Noe som er varig, langt 
inn i alderdommen.   

Innfelte Tempor knotter i benkeplaten på 
kjøkkenet. I Sverige kalles de «Tina-knot-
ter» etter Tinas matprogram på tv.

Baderomsmøblene er HaFa Spirit i mørk 
eikestruktur. Glassbyggerstein er brukt for 
å skjerme mot innsyn, samtidig som lyset 
slippes inn.

Utsiden av huset i fløyen med baderom-
met, der glass lar lys sive inn. På kveldstid 
gir innelyset en vakker effekt. 

06

05

07

Arkitekt: 
Arkitektkontoret Prosjektim AS, Hamar

Entreprenør:
Th. Johansen & Sønner AS i murkjeden 
Håndverksmur

Hustype: 
ArchiHaley

BRA: 
155 kvm

Byggekostnader: 
Ca. 3 mill. kr

Tomtestørrelse: 
1,5 mål

Pris, tomt: 
Kr 300 000

Med voksne barn delvis ute av redet, tenkte 
Lene og Hartmuth at tiden var inne til å 
bygge en bolig for alderdommen. Alt på ett 
plan. De lette litt rundt på internettet og 
kom over ArchiHaley, med elementer som 
kan vitne om inspirasjon fra både Italia og 
østen, tegnet av arkitektkontoret Prosjek-
tim på Hamar. Entreprenør Th. Johansen 
& Sønner AS og murmester Arild Hoberg, 
bygget selve huset. Det utvendige gjør de 
selv: Her skal bli både svømmebasseng, 
utvendig vinstue med vinkjeller og kjøkken 
og bar utendørs. 

Leverandørliste: 
Yttervegger og delevegger pluss elementpipe i 
Leca, Maxit-produkter levert av Maxbo.
Utvendig pussystem, fiberarmert gjennomfarget 
puss er Maxit-produkter levert av Maxbo.

Gulv: 
Boen Eik natur, plank med Protect ultra 
silkematt lakk
Fliser: Utvendig vindfang og ved peis: Lavagna, 
ABK Group, Italia. MAXBO
Fliser: Gulv i «smultringen», kjøkken: Nero Pece 

RESYMÉ: 

PLANTEGNING:

FAKTA: 

lappato rett, ABK Group, Italia. MAXBO
 
Kjøkken:
Søyle med heve-/senkbare elektriske kontakter: 
Fra NIBU AS. 
Innredning: Marbodal, Torø hvit/eik med heltre 
eik benkeplater (innfelte Tempor knotter, i Sve-
rige kalt «Tina»-knotter etter Tinas matprogram 
på tv). MAXBO
Alle hvitevarer fra Siemens.
Oppvaskkum: INTRA heldekkende stål, 
MAXBO
Kjøkkenarmatur: Hansgrohe Axor Starck Semi-
Pro. Fra Ing. Knut Olsen AS
 
Vaskerom:
Fliser bad og wc: Fra TM. Bergersen, levert av 
Montér
Innredning: HARMONI (Maxbo sitt flatpak-
kete kjøkken), valnøtt fronter. Oppvaskkum: 
FRANKE LIX 611 m/oppløftventil. MAXBO
Armatur: FM Mattson m/uttrekkbar tut. Ing. 
Knut Olsen As
Vaskemaskin: Siemens
Gulv: Tarkett Optima 42862, homogen vinyl
 
Bad: 
Møbler: HaFa, Spirit, mørk eikestruktur, 
MAXBO
Håndvaskarmatur: Grohe Europluss
Dusjarmatur: Grohe Automatic 2000, med 
Relexa plus dusjhode
Innredning, HaFa, Feeling, sølv. MAXBO
Håndvaskarmatur: Oras Il Bagno Alessi. Ing. Knut 
Olsen AS
 
Dører: Alle dører fra Trenor
Ytterdør er malt MDF (spesialbestilling) 
Innedører: kompaktdør i eik 
Dørvridere inne: TrioVing, Langskilt Business 
Line og vrider RE fra DO:RE:MI (serien er 
designet av det Danske arkitektbyrået, Arkitema i 
samarbeid med Ruko) 
Dørvridere ute: ATN 113 (TrioVing)
Vinduer: Trenor, spesialbestilling, malt aluminium 
utvendig og lakkert treverk innvendig.

Skyvedører:
Entre: ELFA, PRISMA, Bronse omramming og 
bronsefargede speil 
Soverom: ELFA, ORGINAL, Bronse omramming 
og bronsefargede speil
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De sorte tv-stolene i skinn fra Hellegjerde 
er Fjords Living 300 Relaxer. Taklampen 
Antibes krone fra Nordesign. Lamellgardi-
ner i sort fra Vista.

Liv-Ingrid ved sin geniale, innebyggete 
arbeidspult, der skyvedøren henholdsvis 
skjuler pult og klesskap. 

Bronsefarget speildørsgarderobe fra Elfa 
i foreldresoverommet. Tapeten er Fiber 
expression fra Storeys.

Smart søyle med hev-/senkbare elektriske 
kontakter fra Nibu.  
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Vennesla Trevarefabrikk
er spesialist på dør produksjon. 
Erfaring som snekker bedrift siden 
1954 gir oss grunnlag til å løse de 
fl este utfordringer. 

Vi lager innvendige dører i utførelse 
etter dine ønsker, dine eller arkitek-
tens tegninger, i alle størrelser. 

Vår ODA dør er en massiv ramtredør 
med 120mm bredde, for å gi et 
eksklusivt og mer solid utseende. 
(Andre bruker 100mm)
ODA har rene profi ler, og kan leveres 
malt i alle fargekoder (NCS)

Våre heltre furudører lages med 
ramtre bredde helt opp til 130 mm. 

Vi leverer også bod, garage og enkle 
hyttedører på alle mål, også to fl øyet.

4700 Vennesla
Tlf 38 15 24 70 - Faks 38 15 24 71
E-post: post@vennesla-trevare.no

www.vennesla-trevare.no

Takstein produsert i Norge
for norske forhold

Stemningen 
i taket
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TREVARE A/S

®

www.grandal.no

www.grandal.no

Leddheisporter
Vippeporter
Dører
Garasjeportåpnere

Mer en 40 års produksjon
av garasjeporter ligger til
grunn for våre produkter. 
Portene leveres i forskjellige 
standardstørrelser.
Alle portene kan utseendemessig
leveres med samme garasjedør.
Enkelte kan bestilles med
matchende hoveddør og sidefelt.
Alle porter og dører kan leveres
ferdig behandlet.
Alle våre treprodukter i gran & furu
er trykk-vakuumimpregnert.
For fullstendig oversikt av våre
produkter gå til www.grandal.no


