
Her kan 
du bo 
smått 
og godt
Valrygg Arkitektstudio har 
designet 13 minihus som er 
oppført til utleie i et klyngetun
på Lovund. Mellom husene går 
det bruer og gangveier. Trenden, 
som har sin opprinnelse fra 
Japan, har ankommet Helgeland. 

– Vi har lenge interessert oss for «small 
building» og sett på hvordan man kan bo 
smått, men godt, forteller daglig leder i 
firmaet, Anita Valrygg. 

Et annerledes botilbud 
På Lovund er det boligmangel. En naturlig 
samfunnsutvikling er at eldre flytter over 
i mindre enheter og at småbarnsfamilier 
overtar de større eneboligene, men det har 
vært stor mangel på mindre boenheter på 
øya. 
– Hamnholmvalen eiendom på Lovund 
ville derfor prøve dette ut. Det er flere store 
eneboliger på øya, men når folk blir eldre vil 
de gjerne ha et mindre hus. Det er i tillegg 
et marked for dem som ønsker å prøve å bo 
på Lovund en periode før de investerer i hus 
der, forklarer Valrygg.  
Minihusene de har designet er på 33 
m2 med boplass til to personer. De er 
handicap-tilpasset, og følger TEK17, som er 
en byggteknisk forskrift om tekniske krav til 
byggverk. 
De har bad med vaskemaskin og 
tørketrommel, kjøkken med oppvaskmaskin 
og store vindusflater mot havet. 
Den medfølgende sittegruppen er designet 
slik at man enkelt kan flytte den ut på 
terrassen på fine dager og bruke de samme 
møblene utendørs.  
Soverommet har en foldevegg som man kan 
ta opp om man ønsker å gjøre stua større. 
Det er litt under tre meter i takhøyde, noe 
som gir god romfølelse. 
Minihusene ble fraktet til Lovund med båt 
og deretter enkelt plassert på land. 

En trendy motreaksjon 
– Man kan ha et minihus i hagen og leie det 
ut til studenter, eller bruke det som anneks 
eller atelier, sier Valrygg. 
– Man kan også ha minihus i byene på 
spennende steder eller til og med flytende 

på vannet, slik som i København. 
Valrygg tror minihusene hadde egnet seg 
flere steder på Helgeland, både som hus og 
hytte, eller til utleie. 
Husene er listefrie, har glatte vegger, 
integrert kjøleskap og ovn. Man trenger 
bare elektriker for å koble til strøm, samt 
vann og kloakk. De har også «offgrid»-
minihus som leveres med gassløsning og 
solcelleanlegg.
– Minihusene kan enkelt tilpasses etter 
individuelle ønsker og behov. Vi leverer 
ferdige minihus til kundene våre og bistår 
dem gjennom hele prosessen. Jeg kunne 
gjerne tenkt meg til å bo i et slikt hus selv. 
Det er spennende å se hvordan man kan bo 
så smått, men allikevel godt. 
Minihusene produseres i Norge, har 
eikeparkett, flislagte bad, brannmur og 
generell høy standard på materialene. Man 
kan til og med ta med seg huset om man 
flytter. 
Konseptet er ikke nytt, men blir stadig mer 
populært i den vestlige verden. 
– Arkitektene blir ofte inspirert av 
Japan. Der bor de smått, bor godt og 
har høy levestandard. Jeg tror det er en 
kombinasjon av inspirasjon fra Japan og en 
motreaksjon til dagens forbrukssamfunn 
med høye lån. Folk vil være mer fri. Vi ser at 
også frihet i jobben har blitt viktigere enn 
høye lønninger.

Ting som gir glede
Japaneren Marie Kondo har en veldig kjent 
oppryddingsmetode som går ut på at man 
bare skal ha ting som gir deg glede.
– Det gjør boligen mer oversiktlig og det 
handler mye om å rense ut og gi sjelefred. 
– Jeg har flyttet mye. Fra Mo i Rana til 
Bergen, USA og København. Da blir man 
mer bevisst på hva man har, og hvilke ting 
og minner som gjør deg glad. Dem er det 
verdt å ta vare på. 

Minihusene på Lovund ligger i et klyngetun og alle har utsikt mot havet. 
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