Husarkitekten på Heimdal
Tradisjonsrike Heimdal Sag og Høvleri vil være kjent for de fleste Heimdalinger.
Mindre kjent foreløbig er kanskje ”avleggeren” Heimdal Sag Hus og Hytter, som
blant annet har arkitekt Turid Vennes i sine rekker.

Turid Vennes har tegnet boliger i en årrekke, siden 1999 hos Heimdal Hus og Hytter.

Turid har vært hos Heimdal Sag Hus
og Hytter (tidligere Heimdal Sag
og Høvleri) siden 1999. Hovedoppgavene har vært – og er fortsatt – å
tegne eneboliger, flermannsboliger,
garasjer, påbygg/utvidelser og
terrasseløsninger for privatkunder.
Etter et raskt overslag regner hun
med at det har blitt 1500-2000
tegninger i årenes løp.

- Noen gir deg frie tøyler, forteller hun. Da er det
viktig likevel å prate grundig, stille spørsmål og
avdekke behov. Andre har kikket på huskataloger først, og finner kanskje ikke helt det de
ønsket seg – eller ønsker endringer for å sette
sitt eget preg på boligen. Uansett må det et
utstrakt samarbeid med kunden til.
Ikke høy pris
Tar private seg råd til å bruke arkitekt?
- Dette koster betydelig mindre enn mange tror.
Å tegne en enebolig koster 8500 – 20000 kroner,
avhengig av huset, størrelse, kompleksitet etc.
Tilbakemeldinger fra våre kunder viser at det er
vel verd pengene, og i tillegg ender du opp med

et unikt hus!
- Fra oss får du plantegninger, snitt og fasadetegninger. Vi leverer også nødvendig underlag for
søknader til kommunen, og kollega Benjamin
Rendal yter hjelp med søkeprosessen og lager
byggetekniske beskrivelser.
Totalleveranser
Hva med materialer og andre leveranser til
huset?
- Dette er Steffen Rogstad sitt ”bord”. Til
sammen utgjør de tre et kompetent team med
lang erfaring og kunnskap om boligbygging.
Om kunden ønsker det, tar de hånd om hele
byggeprosessen, fra idé til ferdig bygg. Fra
de første idéskissene, til ferdige tegninger, fra
gjennomføring av søkeprosesser til levering av
materialer, fra innhenting av tilbud fra alle nødvendige fag, til administrasjon og byggeledelse.
- Dette er for så vidt to forskjellige ting, men
vi håper selvsagt at vi også får leveransen av
materialer til boligen.

Eksempler på hustegninger fra Turid Vennes’ hånd.

Solid erfaring er også bygget opp ved gjennomføring av boligprosjekter gjennom erverv
av tomteområder, prosjektering av boliger, og
bygging og salg av nøkkelferdige boliger. I dag
satser Heimdal Sag Hus og Hytter på fortsatt
vekst på begge områdene; private boligbyggere
og utbygging av boligområder i egen regi.
Fra venstre: Benjamin Rendal, Reidar Grenstad og Steffen Rogstad.
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