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Vänersborg - med unika utsikter

Familjen Zingmark har hittat hem

”

Vad gör man om man hittar precis rätt
tomt i rätt grannskap, där man vill
bygga sitt hus och låta barnen växa
upp? Jo, man tar dit gräsklipparen och
vigselförrättaren en augustidag och
gifter sig.

Det här är
en oas, verkligen.
Jag är mycket glad
över vårt beslut

Magnus skrattar åt det när han tänker på det:
– Grannarna undrade rejält vad jag höll på
med när jag började klippa gräset på en nyköpt tomt där grävmaskiner skulle schakta
bort jordmassor några veckor efteråt.
För Emma och Magnus var det lika mycket ett
infall som en symbolisk handling som vuxit
fram under lång tid.
– Det kändes rätt att göra det här. Så småningom ska vi plantera ett minnesträd på tomten där vigselförrättare S Gunnar Peterson
vigde oss, förklarar Emma.

Nytt istället för renovering

Det hela började för ett år sedan då familjen
Zingmark bodde i ett äldre hus på Pilgatan i
Vänersborg. Huset var ålderstiget och de började räkna på att totalrenovera huset.
– Vi upptäckte snart att det skulle löna sig
om vi istället investerade i ett nytt hus, inte
minst med tanke på andrahandsvärdet. Då vi,
i januari 2005, tittade oss omkring över vilka
möjligheter som fanns så såg vi att det återstod fem tomter på Brinketorpet. Då kände
vi att nu eller aldrig gäller det. Ett drygt år
senare flyttade vi in. Nu är allt slutsålt, säger
Magnus.

Bykänsla

Det fanns flera skäl till varför allt stämde.
– För mig som är uppväxt i Vänersborg är
det här rätt sida av staden, med direkt närhet till naturen och slussarna, menar Emma
medan Trollhättebon Magnus nickar instämmande:
– Det är cykelväg i princip hela vägen in
till staden. Sedan lockades vi av Brinketorpets lugna småbykänsla där Timmeråsvägen
slingrar sig fram mellan de tretton husen och
skapar ett tryggt gaturum. Sedan slipper vi
fastighetsskatt helt de första fem åren och
halverad fastighetsskatt i ytterligare fem år.
Även det låga ränteläget gynnade oss, naturligtvis.
Även barnen Molly 3,5 år och Sebastian 6 år,
har trivts från första stund.
– Min dagiskompis har flyttat in på gatan,
säger Sebastian.
Dessutom kan både Molly och Sebastian
gå kvar på sina förskolor de hade förut. Det
kanske bästa är att man som barn får cykla
själva på gatan.
– Här vågar vi släppa dem. Det är bara att
öppna dörren. Det kunde vi inte förut. Det gör
att barnen får mycket mer utrymme för lek
och spel. Faktum är att det snart bor 17 barn
på gatan i åldrarna 0-6 år. Det finns alltid någon att leka med för barnen, skrattar Emma.
Vill de ha lite äventyr är den sparade eklunden bakom grannhuset ett utmärkt ställe för
cowboys och indianer. Som nära grannar runt
husen längs Timmeråsvägen återfinns även
älgar och råddjur.
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Trygg lekmiljö

Trivs i det nya huset gör familjen Zingmark
som flyttade in i det egna huset i Brinketorpet
i februari i år.

Valde ett trähus

Familjen valde att köpa och uppföra ett enplans Eksjöhus med garage.
Magnus förklarar:
– Husen är välplanerade och sedan tänker
vi oss gärna en lång framtid här. Om vi stannar här när vi blir äldre är det bekvämare med
att ha allt i ett plan.
Med 137,5 kvadratmeter och sex rum och
kök finns utrymme för att såväl barnen ska få
var sitt rum, som att hela familjen kan utökas
med ytterligare en medlem i framtiden. I höst
kommer den öppna spisen väl till pass.
– Det här är en oas, verkligen. Jag är mycket glad över vårt beslut.
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Tryggt och fritt på u
Brinketorpet, där alla
(nästan) husen ser
olika ut och det finns
utrymme att ta ut
svängarna. Sebastian
och Molly har 15 kompisar i samma ålder på
Timmeråsvägen.
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