Sådan finder du hertil:

Hovdala træhus ligger lige syd for Hässleholm og Finjasøen
i nærheden af Hovdala slot. Frakørsel fra vej 23 mellem
Hässleholm og Malmø på højde med Tormestorp.
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Booking af konferencer:
Booking af konferencer eller arrangement se information
på vores hjemmeside www.hassleholm.se/tradhus eller
Hässleholms Turistbyrå tlf.: +46 451-26 73 00.
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Byggetekniske spørgsmål:
Johan Ericsson, HIBAB

Tlf.: +46 451-26 72 27

Arkitekturspørgsmål:
Gunilla Nuamu, Uulas Arkitekter AB

Tlf.: +46 44-20 46 08

Presse og pressebilleder:
Presseansvarlig Hanna Gardell

Tlf.: +46 451-26 83 48

Stadshuset 281 80 Hässleholm +46 451-26 70 00

www.hassleholm.se

Træd ind i fremtidens hus

www.hassleholm.se

bygget på naturens betingelser!

Tryck: Vollsjö Tryck
Produktion: Mumma Reklambyrå

Ud over træ udgør glas og slanke stålsøjler grundlaget for træhuset, som fem meter over jorden
tilbyder den besøgende en helt speciel udsigt over
Finjasøen og Hovdala naturområde. Uulas Arkitekter
AB har med træhuset skabt et unikt og eksklusivt
hus, hvor op til 25 personer kan samles til ozonrige
møder.

Foto: Sven Persson/swelo.se

Oversettelse: AB Språkman

Hovdala træhus

, som er Nordens
største til brug året rundt, indviedes den 1. september 2006. Mange har siden da oplevet dette anderledes sted til konferencer midt blandt trækronerne.
Med denne bygning vil vi fremhæve Hässleholm
kommunes smukke, trærige miljøer og fremhæve
træ som byggemateriale. Her har vi ladet n
 aturen
råde over såvel arkitektur som byggemåde og
æstetik, og træernes bedste er hele tiden kommet i
første række.

Træhuset står på en skovskråning nær Hovdala slot
og er omgivet af det åbne, vidtstrakte Hovdala naturområde, som i dag er på vej til at udvikle sig til
et af Skånes større besøgsområder med forskellige
stier for dem, der vil vandre, ride eller cykle.

www.hassleholm.se/tradhus

Det startede som et luftkastel...

Du er hjerteligt velkommen til at kontakte os (se
bagsiden) for nærmere information eller booking af
konference! Se også www.hassleholm.se/tradhus.

Konferencefakta:
Træhuset består af tre dele: En
entrédel, en serveringsdel og en
konferencedel. Entrésiden er lukket og smelter ind i alt det grønne.
Når man kommer ind, åbner
rummene sig for den fantastiske
udsigt over Finjasøen og Hovdala
naturområde. Serveringen er placeret sådan, at man har frit udsyn
over søen, mens konferencedelen
ligger lidt mere tilbagetrukket
blandt træerne. Ude på trædækket sidder man fem meter oppe i
luften blandt træstammerne med
trækronerne som tag. Om aftenen
belyses træerne af spotlights indbygget i trædækket.
Plads til op til 25 personer i konference. Fuldt teknisk udstyr.

...og en vision om at bygge et hus
højt oppe i træerne for at fremhæve
de trærige miljøer i Hässleholm
kommune. Umuligt, sagde en del.
Vanvittigt, sagde andre. Men nu
står det der alligevel, på en bøge
bakke et stenkast fra Hovdala slot
med en henrivende panorama
udsigt over Finjasøen.

Bygge- og materialefakta om træhuset:
Hovedbygningen er ca. 140 m2 og terrassen ca. 160 m2.
Broen til huset er ca. 80 m lang.
Bygningen er udstyret med vand og afløb via en gravet
brønd samt et filtersystem med trekammerbrønd. Opvarmning sker med el-radiatorer og en varmepumpe, der også
fungerer som køleanlæg om sommeren.
Bygningens basis er udført med ”micro”-pæle, som er boret
ned i jorden/klippen og har fået indsprøjtet en slank betonkerne. Derefter er der støbt et sokkelhoved på. Denne metode er valgt for at undgå at påvirke træernes rodsystem.
Træhuset bæres oppe af et galvaniseret stålstativ, hvorefter
bygningen og terrassens bjælkelag er bygget i træ.
Bygningen i sig selv er helt i træ og glas.
Træskelettet er beklædt med liggende træpaneler i fyrretræ
samt indvendigt gulv af fyrreplanker. Trædækkene og gangbroen er beklædt med lærkebrædder. Skelettet til terrasse
dækket og gangbroen er bygget af Hovdala-eg.

