
På en tomt som ursprungligen  
visade sig i form av en backe ryms 
idag en stor härlig villa med pool 

och en gröndskande trädgård.

En tomt i en omöjlig backe gödslades med smarta lösningar och är idag ett fungerande 
hem för både barn och vuxna med plats för gemenskap och avskildhet.
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“ Dessutom fungerar det vardagliga. Ingen i vår familj hänger på sitt rum utan vi umgås på samma ytor”“ I 3D ritades braskaminen och vision och verklighet kom att bli ett.”

tt det egenritade huset styrs via datacentralen på källarvåningen 
är inget man egentligen tänker på då man kliver innanför dörren 
till Marie och Johans hus norr om Stockholm.  Snarare är det de 
smarta och tillsynes självklara valen som skapar ett trevligt hem 

med möjligheter för många att umgås men också möjligheten att vara privat 
som känns härligt genomtänkt.

Paret och deras två söner på 9 år och 11 år bodde tidigare i ett annat 
hus i området. Men då det fick reda på att deras nuvarande granne 
planerade att stycka av tomten slog de till redan innan tomten hann ut 
på marknaden. 
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En dag då Marie var hemma med sjukt barn plockade hon fram Playdoo-
leran och kartong och arbetade fram modellen till vad som skulle komma att 
bli huset vi nu befinner oss i. Så här i efterhand är modellen otroligt lik vad 
som kom att bli ett hus i tre plan på en tomt som i början mestadels bestod 
av en backe. 

– Det vi främst fick hjälp med från Willa Nordic, som hjälpte oss att 
realisera vårt hus, var själva fönstersättningen, annars är det mesta så som jag 
planerat det, berättar Marie.

Redan på planeringsstadiet var det två önskningar vardera som de ville 
förverkliga i sitt hus. Johan ville ha en snickarbod och en matkällare, 
Marie prioriterade ett skafferi och ett barkök. Alla önskningar kom att 

förverkligas.
Den centrala delen i huset är den nedre våningen som består av ett 

barkök, matplats, soffhörna, bibliotek, kombinerat gäst- och arbetsrum, 
tv-rum, toalett och entré. Genom en genomtänkt placering av trappen blir 
framförallt tv-rummet avskilt.

Köket som ligger längst in i ett hörn av huset är ett HTH-kök med 
vitvaror i aluminium look. Här finner vi det praktiska skafferiet utrustat med 
hyllor från golv till tak för perfekta förvaringsmöjligheter.

SvåraSte valet
Diskmaskinen har placerats en bit upp vilket ger en betydligt bättre arbetshöjd 
än om den placeras på golvet. Microugn, ugn, ångugn och kaffemaskin är 
placerade tillsammans i en fyrkant vilket både är praktiskt och samtidigt ger 
ett stilrent uttryck.

– Det absolut svåraste valet i hela vårt husprojekt var att välja kakel till 
köket. Den mosaik vi slutligen valde hittade vi två dagar innan vi skulle flytta 
in, berättar Marie.

Väl på plats visade sig mosaiken vara ett perfekt val då den ger lite extra 
liv till köket genom dess metallicskimrande finish. Ett annat lyckat köksval 
var kylskåpet från Amana, märket som ibland kallas för kylskåpens Rolls 
Royce. Här är de båda lika nöjda med kylskåpets olika klimatzooner som 
bland annat gör att mjölken som förvaras lite kallare håller betydligt längre 
än om den förvaras i en vanlig kyl. Dessutom producerar frysen rikligt med 
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Två rejäla fotöljer samsas med teleskop och lampa från Josef 
Frank i bibilioteket.

Egen hörna i det stora rummet och hög sittkomfort bjuder 
liggfåtöljen Superspider från Dux på.

både vanlig is och krossad is – vilket gör att detta knappast blir en bristvara då många 
gäster kommer på besök.

Frukosten och lunchen äts ofta i kökets bardel och middagarna vid middagsbordet. 
Stolarna kring bordet är klassiska Sjuan, renoverade och klädda i skinn. Matbordet 
går att bygga ut och här går det enkelt att duka upp till 25 personer. Härliga effekter 
som förhöjer feststämningen är belysningen under barköket och de ljuskällor som 
placerats i golvet alla med det gemensamt att de kan ställas in i önskad färg alternativt 
växla i olika nyanser i önskat tempo.  Effektfullt och kul och visst har det hänt att en 
och annan granne undrat vad som pågår:

– Vad är det egentligen för belysning ni har i köket?
Med i husplanen fanns även en braskamin och efter att ha prövat lite olika plac-

eringar kom den att hamna centralt i rummet. 
– Mariebergs Kakelugnsmakeri hjälpte oss att ta fram en 3D ritning på 

kaminen där de även ritat in en extra sittplats. Det är otroligt hur ritningen 
motsvarade det slutliga resultatet, säger Johan då han visar den ursprungliga 
ritningen i datorn.

Ett annat projekt som varit Johans skötebarn är systemet från Smartahus som 
är ett system som kopplar samman allt det elektriska i huset i form av belysning, 
larm och en hel del andra smarta scenarion, allt samlat till en centraldator i 
källaren.

Smarta funktioner
Genom detta system programmeras sedan bland annat lampknappen till att istället 
bara för att tända och släcka en viss lampa att utföra ett specifikt scenario. Några 

Matbordet rymmer till 
vardags sex personer men 
kan till fest enkelt byggas ut.

“ Takfönstret ovan soffhörnan gör att det här blir extra mysigt då det regnar eller snöar.”
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Badrumsmöblerna var svåra att finna och till slut valde man 
att köpa dem från Italien för att få den stil och stämning man 
sökte.

av de funktioner som ställts in är bland annat att då man startar dvd-spelaren 
så sänks belysningen i rummet. Andra smarta funktioner som dessutom 
är energibesparande är att vissa lampor är rörelsestyrda och tänds då du 
kommer in i rummet och släcks efter att du stängt dörren eller lämnat det. 
Smart är även att om man varit borta från huset en viss tid så sänks inomhus 
temperaturen automatiskt. Då man är borta en längre tid kan man även välja 
att låta programmet simulera boende och automatiskt tända och släcka lampor. 
Larmfunktionerna inkluderar både vanligt huslarm men även om till exempel 
diskmaskinen skulle råka ut för ett läckage är detta något man blir informerad 
om via ett sms. Programmeringsmöjligheterna är många och vill du veta mer 
rekommenderas ett besök på Smartahus hemsida. 

Källarvåningen visade sig bli större än vad som ursprungligen var planerat 
och idag finns snickarbod och en påbörjad vinkällare, ett stort rum där killarna 
kan spela pingis med sina kompisar, plats för en hemmabio och riktligt med 
förvaringsmöjligheter. 

Trappan upp leder till familjens sovrum och det stora badrummet. Här har 
sönerna fått rummen med den finaste utsikten:

– De är ju här så mycket mer än vad vi är så det kändes självklart, säger 
Marie. 

Parets sovrum har en fondtapet med björkstammar och mittemot en kul 
ljuskälla som går att växla färg på. Här uppe finns även en huvudknapp som gör 
att all belysning i huset stängs av.

Det stora badrummet finns här uppe och rymmer ett stort badkar, dusch och 
en bastu. Att hitta de badrumsmöbler de ville ha var inte helt enkelt men slutligen 
beställdes dessa från Italien. På vägen upp gick en skiva i Corian sönder, men 
detta var ett problem som snabbt åtgärdades. 

Trädgården är inte speciellt stor, 876 kvadratmeter i kuperad terräng är den 
yta som finns att tillgå. För att göra det mesta och det bästa av dessa kvadratmeter 

“ Badrummet rymmer såväl en duschhörna och sett stort badkar som en bastu.”
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“Belysningen under barköket är effektfull och höjer alltid partystämningen.”

arkitektritat

valde man att redan från början anlita två landskapsarkitekter. Och idag finns 
här ute en pool omgiven av ett trädäck med utgång direkt från huset, bärbuskar 
med hallon, vinbär och krusbär samt buskar, blommor och snirklande gångar 
som gör att kvadratmetrarna väl tas tillvara. 

energiåtervinning
Poolens uppvärmning hämtas från bergvärmen och det kylda vattnet som här 
blir över används nu för att kyla ner huset.

– Just nu går kylan till övervåningen men vi planerar att låta den 
växelverka och kyla övervåningen på natten och nedre våningen på dagen, 
säger Johan.

Efter att bygglovet var godkänt och grävskopan tagit sitt första tag tog det 
nio månader tills huset var färdigt. Jag ber Marie och Johan om deras bästa 
tips från den erfarenhet de nu har bakom sig:

– En bra projektledare är superviktigt, vår Sven-Inge tog tag i alla de prob-
lem vi stötte på under byggets gång.

– Att anlita en riktigt bra snickare är A och O, ett tips är att alltid ta 
referenser på den som ska göra arbeten i ert hus.

– Var din egen kvalitetsansvarige och var inte rädd för att ifrågasätta 
saker.

– Att bygga på distans är något vi aldrig skulle våga.
Detta förhållningssätt och engagemang ledde till att huset 

godkändes redan vid första slutbesiktningen – något som annars är 
ytterst ovanligt!
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“Poolen har en stor trappavsats där man kan sitta ner och svalka sig en het sommardag. ”
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HuSFAKTA 
Huset är i tre våningar och är totalt på 350 kvadratmeter. Den egenbyggda 
modellen kom att förverkligas i samarbete med Willa Nordic.


