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Tegnestuen Birk gør boligdrømmen til virkelighed. 
Med egne arkitekter, ingeniører, konstruktører og teknikere 

– og et bredt kendskab til kvalificerede håndværkere, 
håndterer virksomheden gerne processen 
helt fra de første tanker til det færdige hus
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Fra blankt papir til nøglefærdigt 
arkitekttegnet 

drømmehus
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Det, der passer til alle, passer sjældent til nogen. 

Sådan lyder en af grundtankerne hos Tegnestuen Birk med 
hovedkontor i Birk Centerpark. Og med rødder tilbage i 1949 
ved man, hvad man taler om. 

Tegnestuen Birk er udsprunget fra rådgivningsvirksomheden 
Byggeri & Teknik, som i mere end 40 år udover rådgivning 
til landbruget også har haft fokus på boligbyggeri og derfor i 
2018 valgte at skille denne del af virksomheden ud.

Og udover som før at have ingeniører, agronomer, konstruktø
rer, tekniske designere og byggeteknikere ansat, har Tegnestu
en Birk nu også arkitekter m.a.a. på tegnestuen.

– Det har ændret meget på den måde, vi gør tingene; 
processen er en helt anden med fokus på det unikke i hver 
enkel bolig og hvert eneste projekt, siger direktør Flemming 
Hedegaard.

– Vores fornemste opgave er at lytte. Formår vi at lytte rigtigt, 
kan vi indfange folks drømme og snart flytte os fra et stykke 
blankt skitsepapir til et nøglefærdigt hjem, siger Tegnestuen 
Birks arkitekt, Jon AagaardKragh, som efter sommerferien 
har fået selskab af endnu en arkitekt i virksomheden.

WOW-EFFEKT TIL PARCELHUS-PRIS
– Vi tænker meget i woweffekt og det at byggeriet skal rumme 
en visuel overraskelse, og ikke blot i, hvordan man kan få så 
stort et hus som muligt. Vi har fokus på det funktionelle og 

solide byggeri i en smuk ramme. På den måde kan vi give folk 
deres drømmehus, forklarer Jon AagaardKragh.

Hos Tegnestuen Birk ligger husene typisk fra cirka 3,5 mio. 
kroner og op, og i den lave ende er det ikke dyrere end et 
parcelhus. »

”Det der passer 
til alle,

passer sjældent
til nogen

Vi havde selv nogle idéer...
– Mit samarbejde med Byggeri & Teknik går langt 
tilbage til dengang, jeg selv var aktiv landmand, 
og da vi så skulle bygge hus, havde vi hørt, at de 
var ret dygtige til det også. Vi havde selv nogle 
idéer og forklarede dem til arkitekten, som ud 
fra det tegnede huset. Der var lidt ændringer hen 
ad vejen, men sammen fandt vi frem til, hvordan 
huset skulle være; vi har jo aldrig prøvet at bygge 
hus før, men det skulle gerne lykkes i første forsøg. 
Og det gjorde det, vi er rigtig godt tilfredse. Vi er 
også glade for, at vi valgte at lade Tegnestuen Birk 
hjælpe med byggetilladelse og byggestyring, for 
der er mange flere ting at tage stilling til og få styr 
på i sådan et byggeri, end jeg havde forestillet mig.   

Jens Karl Jensen
Modernistisk villa, Midtjylland
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– Når vi komprimerer og optimerer, fordi vi gennemtænker 
huset, kan vi reducere kvadratmeterne – og dermed prisen – 
med op til 30 procent. Det giver økonomi til at vælge ekstra 
lækre løsninger, forklarer Jon AagaardKragh. 
– Og den dag man skal sælge sin bolig, får man nemt 15 pro
cent mere, fordi huset er arkitekttegnet, siger arkitekten.

FRA TEGNING TIL NØGLE 
Når huset er tegnet, går næste fase i gang. Og også her kan 
Tegnestuen Birk gøre en forskel.

– Vi kan tage folk i hånden helt fra drømmen til det færdige 
hus. Hos os behøver man ikke selv være byggeleder; vi har 
ingeniører, konstruktører og byggeteknikere i huset, og så 
sender vi som udgangspunkt et byggeri i udbud ved flere 
håndværkere, så vi er sikre på, at vi får den bedste pris, forkla
rer Flemming Hedegaard, som ofte oplever, at prisforskellen 
fra den billigste til den dyreste håndværker er op til 25 procent 
– selvom både projekt og materialer er beskrevet nøje, så man 
er sikker på, at sammenligningsgrundlaget er til stede.

– På den måde bliver processen med at bygge sit drømmehus 
til et godt forløb – i stedet for at blive en stressfaktor, som 
mange oplever. Og prisen er stadig den samme, fordi vi blandt 
andet henter besparelsen ved at sende byggeriet i udbud, 
fortæller han. 

Jon forstod vores drømme...
– Vi havde en lille grund, så vi havde brug for en 
arkitekt til at være lidt kreativ – og havde hørt at 
de var dygtige hos Tegnestuen Birk. Vi blev mødt 
af Jon (Jon Aagaard-Kragh, arkitekt m.a.a., red), 
som havde nogle rigtig gode idéer og var god til at 
spørge ind til vores ønsker og behov. Han forstod 
vores drømme og var god til at få det ned på papir. 
Jeg føler virkelig, der er lagt sjæl i vores hus. Det 
er lavet unikt til os, og der er tænkt på detaljer 
som eksempelvis lysindfald, som vi aldrig selv vil-
le tænke. Efter at have prøvet det, ville jeg til en-
hver tid vælge at bruge en arkitekt, hvis jeg skulle 
bygge igen. Jon har virkelig tegnet MIT hus! 

Anna Grethe Thomsen
Byhus, Østjylland

Hele processen foregik nemt...
– Vi begyndte med at kigge på typehus, da vi 
gerne ville bygge, men det gik vi død i, så i stedet 
Googlede vi lokale arkitekter og fandt Tegnestuen 
Birk. Det er vi glade for i dag. Her handlede det 
udelukkende om muligheder, og det viste sig, hvor 
meget der faktisk kunne lade sig gøre med den 
sum, vi havde besluttet at bygge for. Arkitekterne 
bidrog med mange ting, som vi ikke selv havde 
tænkt på, de var kreative og nøjedes ikke med 
standardløsninger. Vi havde tegnestuen med igen-
nem hele udviklingsfasen og projekteringen, de 
sørgede for byggetilladelse og udbud og så stod 
de for byggestyringen. Så hele processen foregik 
nemt – og resultatet er blevet lige som vi håbede.

Jan Juncker
Modernistisk villa, Midtjylland


