
Købte hus gennem projektleder: fik nyrenoveret drømmehus i Nykøbing

Jacob og Merete havde overvejet at bygge nyt, da familien voksede sig for stor til boligen i

Nykøbing Mors. Men de kunne ikke finde tid eller overskud til projektet, og besluttede at købe i

stedet. Ved et tilfælde så de et opslag på Facebook, hvor Kurt Svane fra 2 Plus To ApS henviste til

et igangværende husprojekt på Refshammer i Nykøbing, og sådan startede forløbet, der endte

med en underskrevet købskontrakt, og nøgleoverdragelse et halvt år senere.

Ønskede sig plads, kvalitet og god beliggenhed
Jacob og Merete ønskede at flytte ind i en funktionel, ny bolig. Med 3 børn synes de nemlig ikke,

de kunne finde tiden til at vedligeholde et ældre hus. Samtidig var det vigtigt for dem at være i

nærheden af skole, fritidsaktiviteter og børnenes legekammerater - og så var det væsentligt for

familien, at de kom til at bo i et roligt område, tæt på vandet.

Huskøb med eksisterende plan for renovering
Ved et tilfælde så Merete et opslag på Facebook, hvor andre familier søgte hus i Nykøbing. Hér

kommenterede Kurt Svane fra 2 Plus To Aps, at han netop havde købt en ejendom, og skulle i

gang med at tilrettelægge en renoverings- og salgsplan. Parret ringede til Kurt, og aftalte at køre

forbi og se på huset. På det tidspunkt var projektet endnu ikke igangsat, men Kurt forelagde

tegninger og tidsplaner, og aftalte et tidspunkt, hvor Merete og Jacob skulle tage en endelig

beslutning, om de ville købe huset, når det stod færdigt.

Nyrenovering uden ansvar - men præg på detaljerne
Udover beliggenheden og husets muligheder, faldt Merete og Jacob for muligheden for at få et

nyrenoveret hus, uden at skulle stå med projektet selv. Parret var med fra begyndelsen, valgte

materialer, og kom med input omkring husets rumfordeling og indretning. Der blev holdt løbende

byggemøder, ligesom Kurt Svane ofte tog parret med på råd, hvis han fandt små detaljer vigtige at

få de kommende ejeres syn på. Merete og Jacob beskriver, at det har været særlig rart at blive

inddraget i de små delprocesser omkring renoveringsprojektet, og at kunne spørge nogen til råds,

når de var i tvivl. De beskriver samarbejdet med Kurt og 2 Plus To som ærligt og nede på jorden,

og den helt rigtige løsning, når man gerne ville bygge eller renovere, men har brug for hjælp til at

lede projektet.


