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Johannes lgelström och sambon Åsa Kumlien vid sitt nya hem.
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Sverigesförsta certifierade nollenergi
villa växer just nu fram i östra Lund.
-Den skaproducera mycket mer
energi än vad den kommer att fårbruka,
säger arkitekten Johannes Igelström.
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byggnad om 173 kvadratmeter för honom själv
Ett tiotal arkitekter deltog och Johannes Igel
och sambon Åsa Kumlien, där 26 kvadratmeströms förslag vann.
ter i ena änden är en uthyrningsdel, tänkt för
"Det var det bästa förslaget med tanke på en
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en student.
ergianvändning, fuktsäkerhet, dagvattenhan
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Det andra huset blir 91 kvadratmeter och ska
tering och nyttjandet av den yttre miljön� slog
I antingen säljas eller hyras ut.
juryn fast.
- Jätteroligt, och fantastiskt kul att få bygga
Byggetdrogigångtidigt i somras och konstruk
något nytt till sig själv igen, och få testa nya tek
tionen är långt ifrån konventionell. Till ytterväg
niska lösningar, tycker 31-årige arkitekten Jo FAKTA
gar och tak har Johannes lgelström valt Nova
hannes lgelström som redan för fyra år sedan
sip-paneler. En 45 centimeter tjock sandwich
byggde ett energisnålt hus till sig själv i Åhus Johannes lgelström
skiva med plåt på utsidan och träskiva på insi
• Utbildning: Arkitekt vid LTH
i nordöstra Skåne.
dan och med en kärna av cellplast.
Men nu blir det ännu snålare. Så snålt att Sve och Företagsekonomi vid Eko
riges Centrum för Nollenergihus utifrån beräk nomihögskolan i Lund.
- Det är fuktsäkert, det ger extremt bra isole
ring och inte minst sä går det snabbt att bygga
ningarna konstaterar att Johannes Igelströms • Tidigare projekt: Passivhus
med, förklarar Johannes Igelström, som fort
hus är de första småhus i landet som verkligen i Åhus, värdboende och flerbo
sätter:
uppfyller kraven för nollenergihus, lågt energi stadshus i Växjö.
På gång: Projekterar flerbo
- Ska vi framöver kunna pressa byggprisema
behov och egen energitillförsel som är större än
måste vi minska byggtiden och antalet mantim
stadshus och LSS-boende vid
behovet.
sidan av egna husbygget.
mar. Då är det här systemet ett bra alternativ.
Det ska bli tre bostäder i två hus på den drygt
()Fortsättning på nästa uppslag
1 100 kvadratmeter stora tomten. En huvud.......__

ör två år sedan utlyste
Lunds kommun en markanvisningstävling för
en lite knepig triangulär tomt på södra Råby
lund, området öster om Gastelyckan och söder
om Dalbyvägen.
Man ville stimulera till ett villabygge med
stark miljöprofil och kriterierna som juryn tit
tade på var nytänkande, arkitektur, hållbarhet
och självklart den totala ambitionen för både
yttre och inre miljö. I potten låg en förtur i tomt
kön och köp av den aktuella tomten.
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