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Hårdträning, längdskidåkning och OS. Idrottsparet Anna Haag och Emil Jönsson har ett fullspäckat
år framför sig. Och mitt i all sportslig förberedelse har de dessutom ett fantastiskt husbygge på gång.

Huset som Anna och Emil ska ha sin framtid i.
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ör de flesta är det långt kvar till vintern 2014, men
för anna Haag och Emil Jönsson börjar det dra ihop
sig. för dem är det nämligen snart dags för vinter-oS i
ryska Sochi och de har legat i hårdträning sedan 2010.
– Som idrottare lever man i oS-cykler, fyra år i taget.
Man har bara oS i huvudet och vill inte lämna något åt
slumpen, säger Emil.
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Lever och andas idrott
anna och Emil lärde känna varandra redan när de gick på
Mora Skidgymnasium, men det dröjde flera år innan de
blev ett par. Idag bor de ihop, tränar ihop och reser ihop.
och just träningen är en stor del av deras vardag. När
de fick reda på att oS skulle hållas i en stad 1.550 meter
ovanför havsytan skaffade de sig en lägenhet belägen på
samma höjd. för att bättre lära sig att hantera sina kroppar och acklimatisera sig, förklarar anna.
– vi är idrottare till 110 procent, men även vi kan behöva en andningspaus ibland. vi blir bättre på det vi gör
om vi får tänka på något annat då och då, säger Emil
och ett starkt gemensamt intresse de båda delar, förutom
längdskidåkningen, är deras kommande husbygge.
”Huset kommer bli perfekt”
I fjol köpte anna och Emil en tomt på frösön i Östersund
och det ärofyllda uppdraget att rita deras blivande hus
gick till pål ross. anna berättar att de länge har beundrat påls tidigare projekt och designer, så när det kom till
valet av arkitekt föll det sig naturligt. utan att säga hur de
ville att huset skulle se ut tog pål fram projektritningar
som endast var baserade på personliga intervjuer som han
hade fört med dem.
– Han prickade in alla rätt, exakt vad vi ville ha,
säger Emil.

– pål lyckades skapa mitt och Emils drömhus. vi var
hur lyckliga som helst efter att pål presenterat sin idé för
oss. Huset kommer att bli perfekt, fyller anna i.
fastigheten som anna och Emil presenterade för ross
ligger i ett område med en stark kulturell förankring och
byggnadstradition. detaljplanen var mycket utmanande
och krävde en fin balans för att lyckas fullt ut med ett
nytt hus på platsen.
ross avsikt var att med full respekt förhålla sig till sammanhanget, men med en liten glimt i ögat. resultatet blev
en unik traditionell byggnad men med en detaljkrydda
från nutiden. Ett tätt och bra samarbete med de skickliga
handläggarna på Östersunds kommuns byggnadskontor
borgade för att bygglovet beviljades på ett smidigt och
professionellt sätt.
– vid ett åtagande garanterar jag alltid att bygglovet
går att få beviljat, säger pål ross. Hittills har vi aldrig
misslyckats! anna & Emils hus kommer att bli ännu en av
våra pärlor i Östersund. Sveriges vackraste villa 2009 var
den första, avslutar pål med glädje.
inflytt lagom till Os
det vackra vita huset får en spektakulär vy över Storsjön,
fjällen och horisonten, med stora fönsterpartier och
vackra snitt. Men det är knappast det bästa med skidåkarparets kommande boning.
– vi kommer att ha en hel utrustningsvåning med träningsanläggning, ett inbyggt vallarrum och ett gigantiskt
löpband att åka rullskidor på. allt för att optimera vår
träning och underlätta vår vardag, berättar anna.
till våren ska bygget dra igång och går allt som planerat
kommer anna och Emil kunna flytta in i sitt drömhus
lagom till vinter-oS går av stapeln. ◊
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