ARKITEKTRITAT
– TYP
AV RICHARD BO GARDT FOTO GÖRAN UHLIN

SUTERRÄNGHUS I TOPPDESIGN
LÄGET, ARKITEKTUREN, PLANLÖSNINGEN. OCH INTE MINST

– PRISET!
– DET VAR BARA ATT SLÅ TILL DIREKT, SÄGER ANNA OCH CARL. DERAS
NYBYGGDA VILLA I HABO PRÄGLAS AV DEN MAGNIFIKA UTSIKTEN ÖVER

VÄTTERN MEN OCKSÅ AV JAPANSK ENKELHET OCH JA, FAKTISKT STAR TREK.

GILLAR ATT GRILLA. På baksidan av huset ligger
verandan som är perfekt för sköna grillkvällar.
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nna och Carl var på jakt efter
ett funktionellt hem med
öppen planlösning och unik
design.
Efter att ha uppmärksammat en tidningsannons föll valet på det
danska koncepthuset ONV Bolig. Vid första
anblicken befarade de att huset skulle kosta
dem en förmögenhet, men efter närmare
research fick paret glädjande besked. Det är
nämligen ”mycket design till lågt pris” som är
själva affärsidén med ONV Bolig-konceptet.
– Vi hade inte räknat med att det skulle
gå att få ett arkitektritat hus till ett så överkomligt pris, så det var bara att slå till direkt,
berättar Carl.
Husets inredning och design är redan
noggrant planerat av arkitekten och köparen
behöver endast ta ställning till ett fåtal tillval. Som golv, till exempel, valde Anna och
Carl ljus askparkett medan badrummet fick
en varmare färgskala med Höganäskakel i
mustig mörkgrå ton.
Den minimalism och enkelhet som dominerar parets inredningsstil har, enligt Carl,
tydliga referenser till science fictionserien
Star Trek – som han själv är ett hängivet
fan av.
– Vi gillar båda seriens enkla och avskalade miljöer, förklarar han.
Utanför huset syns samma sparsmakade
ideal fast här uppblandat med svensk natur
mixad med japanska influenser. Anna, som
alltid haft ett stort engagemang för inredning,
har i och med husköpet även börjat intressera
sig för trädgårdsskötsel.
– Det är så stimulerande att själv få utforma landskapet kring sitt hem. Visst, det krävs
mycket underhåll men det är också lite av
charmen, förklarar hon entusiastiskt.
Hennes favoritdetalj i hemmet är annars
taklampan i köket, den klassiska “Big Flower
pot” av danske designern Verner Panton. Den
hade de länge trånat efter innan de fick den
i bröllopsgåva.
Carls speciella favorit finns utomhus. Han
älskar gruset. Varje gång han rullar in bilen
på uppfarten ger det honom samma nostalgitripp:
– Det är precis likadant grus som fanns
hemma hos mormor och morfar när jag var
liten. Knastret väcker många goda barndomsminnen, säger Carl. ➤
MORGONSTUND. Dukat för frukost
på terrassen i den värmande morgonsolen. Utsikten härifrån är magnifik.
– Vättern är ett stort skådespel. Sjön
överraskar oss ständigt med nya
skepnader och färger, berättar Anna.
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”Vi hade inte räknat med att
det skulle gå att få ett arkitektritat
hus till ett så överkomligt pris”

Vårt hem

● VI BOR HÄR Nygifta paret Carl, 32, och Anna, 33.
Carl är stadsvetare och Anna sjukgymnast. De flyttade in i maj 2007.
● BOSTADEN Carls och Annas suterränghus ingår
i serien ONV Bolig som är ett modulkoncept från
danska designteamet ONV Arkitekter. Huset är
byggt i sibirisk lärk och produceras av Willa Nordic.
Den totala boytan är på 168 kvm.
● PLATS Habo, strax utanför Jönköping.
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”Inredningsstilen har tydliga
referenser till science fictionserien Star Trek – som Carl själv
är ett hängivet fan av”

25HEM
KOMMENTAREN
Underbara

● MED EN DESIGNFILOSOFI baserad på
symmetri och naturligt ljus har Anna och
Carl funnit en inredning som harmonierar
helt med husets strama arkitektur och den
magnifika utsikten. Hemmet känns homogent, harmoniskt och lugnt. Dramatiken och
ombytligheten står den väldiga Vättern för
– inte minst om höstarna när vinden friskar i.
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AVSKALAT. Köket från HTH är stilrent
avskalat. Den välplacerade textiltavlan från
Marimekko väcker liv i den annars så stillsamma interiören. Över köksbordet hänger
Verner Panton-designade Big Flower Pot
som är Annas personliga favoritpryl i hemmet. Citroner och lime poserar snyggt i
skålen Bloom från Georg Jensen.
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COOL KUB. Trots sin höga
designgrad ger ONV
Bolig-husen ett jordnära intryck eftersom de
byggs i sibirisk lärk.

4

designidéer

UNIK INRAMNING
Det unika pilstaketet som omgärdar hustomten är genuint hantverk från Salixprodukter. Staketet
har handsnickrats på plats och
bildar tillsammans med det grova
gruset en varm och naturlig ram
kring huset.
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GRÖNT ÄR SKÖNT
Parets favoritfärg är lätt att gissa
när man tittar in i badrummet.
– Grönt är en intressant färg att
dekorera med eftersom den är
rogivande och färgstark på samma
gång, säger Anna.

PERSONLIGT GALLERI
I stället för konst har Carl – som
fotograferar på sin fritid – valt att
pryda väggarna med sina egna
bilder från spännande resor och
minnesvärda ögonblick.

ENHETLIG HARMONI
Här talar alla rum samma språk och
inga detaljer skriker efter uppmärksamhet. Hela hemmet andas
lugn och harmoni.

