Nytänkande eller tradition? Morgondagens semesterboende är
antagligen en kombination. Och i mötet mellan två motpoler
uppstår ofta någonting intressant.

Framtidens
sommarställe
Hur kommer våra sommarnöjen att se ut i framtiden? Kommer
de att bli allt mer lika våra permanentboenden eller kommer
de tvärtom att utvecklas åt det motsatta hållet och bli mer
avskalade? De lär definitivt bli mer miljösmarta. HOOM har
skådat in i kristallkulan och hittat ett exempel på
att framtiden kanske är här redan nu.
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Ekosmarta lösningar präglar hela
detta magnifika hus.
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Det rena och avskalade – men samtidigt ombonade – är framtidens melodi.

Avskalad elegans
Uttrycket ”less is more” är förvisso uttjatat, men när det kommer till våra
landställen är det faktiskt ofta en sanning. För visst är det lätt att landstället
blir en slags avställningsplats för alla de där prylarna som inte riktigt platsar
i vår vanliga bostad, men som vi av olika anledningar inte heller vill göra
oss av med. Eftersom landet är något som vi åker till för att koppla av är det
önskvärt att de saker vi omger oss med där underlättar just avkopplingen.
Det kanske låter som en självklarhet, men att ha rätt saker av rätt anledning
är ett beprövat recept på framgång. Tyvärr är det inte alltid så enkelt att
uppnå som man kan tro, men låt bilderna på följande uppslag inspirera
till ett landställe som är avskalat och trivsamt på en och samma gång.

I samspel med naturen
En sak som garanterat lär utmärka morgondagens sommarnöjen är deras
samklang med naturen. Redan nu är allt fler miljövänliga lösningar mycket
mer än uppoffringar, de är ekonomiska och marknadsledande alternativ
som har framtiden för sig. En mer effektiv uppvärmning är till exempel bra
för både plånboken och miljön och ett hus som från början utformats med
en bra isolering håller självfallet en högre kvalitet än ett som inte har det.

Smart ljusplanering, med strategiskt
placerade lampor, är både
energisparande och snyggt.

Poolområdet sett inifrån huset.
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Hela köket badar i ljus från en rad olika källor.

En annan sak som utmärker moderna bostäder, vare sig det är landställen
eller permanentboende är samspelet med omgivningen. Ett hus som harmonierar med naturen runtomkring är nästan alltid ett trevligt hus. Även
här kommer miljötänkandet in, eftersom det ofta passar bra att använda
lokala material till husbygget om man vill att det ska spegla närmiljön.
Således slipper man långa transporter av byggmaterial, samtidigt som man
får mer kontroll på hur materialen framställs och i slutändan en närmare
relation till sitt hus. Det, om något, är en ”win-win situation”.

Dåtid möter nutid
Nytt är inte per automatik detsamma som bra, även om det ibland kan
framstå som om så vore fallet. Det är ingen slump att en del saker har
hängt med i hundratals år och fortfarande är populära. Vinnande koncept
ska man inte ändra i onödan och därför lär även de mest spektakulära
sommarställen också i framtiden blanda gammalt och nytt. Modernare
idéer som till exempel öppna planlösningar får samsas med äldre, såsom
uppdelningar mellan ytor för samvaro och privata delar. Och det är i just
sådana möten mellan tradition och nutid som nya spännande hem kommer att uppstå.

Det minimala och strama vägs
upp av de levande ljusen.
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Mörka material gör att badrummet känns intimt och ombonat.
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Naturliga färgskalor och smart infälld belysning skänker framtidens sovrum en skön atmosfär.
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Husets utsida samspelar med omgivningen på ett spännande sätt.
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Vatten är en av de saker som vi människor alltid mår bra av att ha i vår närhet.
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Huset öppnar upp sig mot poolen på ett sätt som för tankarna till feng shui.
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