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specialritat i höllviken

Perfekt kamouflage
bakom de resliga tallarna ligger en 24 meter 
lång huskropp och lurar som en kameleont. 
med sin obehandlade fasad och altan i sibirisk 
lärkträ blir villan som en del av vegetationen. 

l  Vi bor här hans och eva med sönerna 
Carl, 12 år och Fredrik, 7 år.

l  boSTADEN Specialritat typhus från danska 
OnV bolig. boyta på 190 kvadratmeter i ett 
plan med sammanhängande träaltan på 
120 kvadratmeter. arkitekt: Søren rasmus-
sen. byggt 2007 av Willa nordic. 

l  liggEr höllviken i Skåne.

Vårt hem
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MiTT i NATurEN. Hans och Evas nybyggda 
hus smälter fint in i den omgivande natur-
tomten. Runt huset går en altan på 129 
kvadratmeter. Naturtomten är nästan 
underhållsfri och en del av växtligheten är 
placerad i krukor på altanen. 

av richard bo gardt foto göran uhlin
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Detta elegant kamouflerade trähus lig-
ger på en härlig naturtomt i Höllvi-
ken. Först köpte Eva och Hans tomten 
och sedan letade de i kataloger efter 
det perfekta huset. De ville ha ett hus 

som smälte in men som ändå på något sätt stack ut. 
– Vår önskan var ett lågmält hus men med stark 

identitet, säger Eva som sedan hösten 2007 bor här 
med sin man Hans och deras två pojkar.

Valet föll på ett hus från danska ONV Bolig. Det 
hade den rätta naturnära känslan, tyckte de.

Höllviken är ett lugnt och välmående samhälle 
precis vid Öresundskusten några mil söder om 
Malmö. Från familjens bostad är det bara fem 
minuters promenadväg till havet.

Invändigt råder ett slags minimalism som är 

typiskt för ONV Boligs kataloghus. Ljus och rymd 
dominerar i alla rum. Eva och Hans valde dessutom 
generösa förvaringsutrymmen som extrautrustning 
för att hålla ytorna så fria som möjligt.

 – Vi ställer bara fram det vi tycker är snyggt och 
som fyller ett syfte – resten har vi lådor och skåp, säger 
Hans. 

HTH-kökets skåp och vitvaror är nästintill 
osynliga och definieras endast av tunna konturer 
och diskreta handtag i den vita väggen. 

Familjen ville ha ett så lättskött hem som möjligt, 
i det närmaste underhållsfritt både invändigt och 
exteriört. 

– Vi vill använda vår fritid till att umgås och 
göra roliga saker, säger Hans. Och så har det fak-
tiskt blivit. n

l Typ SNyggT. det fanns en tid då typ-
hus var lika med dålig smak, fula propor-
tioner och trista material. Inte längre. evas 
och hans typhus i höllviken är snyggt och 
spännande rakt igenom. Personligt är det 
också och anpassat till familjens speciella 
önskemål. att det dessutom är lättskött 
och funktionellt är knappast ett minus.

Underbara

HEM25 tycker
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TuNNElSEENDE. Öppna 
ytor, ljust och luftigt. Det 
är ett ideal som Hans och 
Eva delar med ONV Boligs 
arkitekt Søren Rasmus-
sen. Den öppna planlös-
ningen skapar en kor-
ridorkänsla genom det 
24 meter avlånga huset. 
Den vitlackade askpar-
ketten, de släta luckorna 
och ljusinsläppet från 
taket förstärker ljuset och 
rymden.

SlAppA & zAppA. I Carls och Fredriks 
egna tV-rum kan de slappa och zappa 
på sina mjuka sittsäckar från Fatboy. 
Krukorna som palmerna är planterade 
i har Eva klätt i wellpapp.  Giraffen i 
hörnet är afrikansk import, köpt i en 
inredningsbutik i Malmö. 

AllT i ETT. Den öppna ytan 
skapar en flytande gräns mel-
lan köket och vardagsrummet.  
Kylskåp, frys och diskmaskin, 
allt från Siemens, smälter disk-
ret in i den vita väggen. Den 
stilrena köksön med diskbänk i 
rostfritt stål kommer från HtH. 
Ovanför det ellipsformade 
matbordet hänger två Fuscia-
lampor från FLOS designade 
av Achille Castiglioni.  
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DiSkrET DiSk 
bakom de minimalistiska skåpluck-
orna gömmer sig kökets vitvaror. 
diskmaskinen är både väl dold och 
nästintill ljudlös i drift. 

rEN NATurupplEVElSE 
en svalkande dusch under bar him-
mel är förstås härligt en varm som-
mardag. uteduschen på tomten är 
hans och evas egen designidé. 

JorDNärA
marknära växter och ett genuint 
granstaket ramar smakfullt in 
husets entré. Trädgården är anlagd 
av en landskapsarkitekt och är i 
princip helt underhållsfri. 

uppSEENDE
huset har tre smarta och snyggt 
utformade ljusinsläpp i taket. Tak-
fönstren går dessutom att öppna 
med en enkel knapptryckning.   

4designidéer 

gråNAD chArM. Altanens trall i obehandlad lärk och det grånande utebordet 
matchar ton i ton med husfasaden. Soffgruppen i konstrotting heter Cape town. 

SVArTViTT Badrummet från HtH ingår i serien Arctic. En harmonisk 
mix av vitt och svart med stengolv från Höganäs och granitskivan 
”Nero Africa”. Badrummet är direkt sammanlänkat med sovrummet.


