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Tiny House 

Tiny houses fans champion the dwellings' green credentials: they require less 

material to build, and are energy-considerate – using around 20 to 30% of the energy 

of most average UK homes, according to the Tiny Housing Co, a UK firm. They can 

be fitted with solar panels or wind power, so the owner can live off-grid. Being 

designed for mobility, they can more easily be sited close to nature. Economical, 

portable, eco-friendly, community-minded, mortgage-free – what's not to like? 

Chris March is the founder of Tiny Eco Homes, in Northumberland in the UK, and 

has lived for three years in one of his own designs, with pine cladding inside and a 

cedar porch. At 7m x 2.5m, it has two bedrooms, two storeys and ceilings high 

enough so that you can walk around upstairs. It's fitted with "everything my son and 

I need," he says. 

March's company produces around 15 tiny houses a year. Clients include David and 

Becky Westwood, and son Joss, who bought a standard £50,000 model. Even though 

a video they made showed Joss's head touching his bedroom ceiling when he stood 

up, they're delighted with their tiny house, claiming it's "exactly like living in a 

conventional house". They initially sited it on a campsite, where monthly rent was 

more than £500, and have since moved it to one of their parents' gardens to live rent-

free. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الترجمة 

 المنزل الصغير

اعاة واد لبنائها مع مرفهي تتطلب قدر أقل من الم المساكن الخضراءالعتماد  عشاق المنازل الصغيرة يروج

تيني  ٪ من الطاقة في معظم المنازل في المملكة المتحدة ، وفقًا لشركة 30إلى  20حوالي  طاقةاستهالك لل

بحيث يمكن للمالك أن يعيش خارج  بألواح شمسية أو طاقة الرياح تزويدها يمكن. وهي شركة بريطانيةهاوسينغ 

اقتصادية  ومحمولة  وصديقة  يمكن بسهولة وضعها بالقرب من الطبيعة.فنظًرا لكونها مصممة للتنقل   الشبكة.

 ما الذي ال يعجبك؟ - وناتللبيئة  ومراعية للمجتمع  وخالية من الره

وعاش لمدة ثالث  في نورثمبرالند في المملكة المتحدة  الصغيرة سس المنازل االقتصاديةكريس مارش هو مؤ

تبلغ مساحتها  ،نوبر بالداخل وشرفة من خشب األرزمع كسوة من خشب الص في أحد تصميماته الخاصةسنوات 

لتجول في الطابق م ، وتحتوي على غرفتي نوم وطابقين وسقوف عالية بما يكفي بحيث يمكنك ا 2.5× م  7

 بـ "كل ما أحتاجه أنا وابني". زودةم هاالعلوي. يقول إن

الذي  نزالً صغيًرا سنويًا. من بين العمالء ديفيد وبيكي ويستوود  وابن جوسم 15حوالي  مارشتنتج شركة 

ألف جنيه إسترليني. على الرغم من أن مقطع فيديو قاموا بتصويره يظهر رأس  50اشترى نموذًجا قياسيًا قيمته 

ه تماًما جوس وهو يالمس سقف غرفة نومه عندما يقف ، إال أنهم سعداء بمنزلهم الصغير ، مدعين أنه "يشب

 500العيش في منزل تقليدي". لقد وضعوه في البداية في موقع تخييم ، حيث كان اإليجار الشهري أكثر من 

 جنيه إسترليني ، ومنذ ذلك الحين نقلوه إلى إحدى حدائق والديهم للعيش بدون إيجار.

 

 

 


