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I ett uppbyggt villaområde norr om Stockholm                   hittade det 
hemvändande paret Birgitta och Halvar en tomt där de lät figuranpassa 
ett hus för sitt nya liv i Sverige.
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” Vi flyttade hem till Sverige för att vi ville göra så mycket mer än bara njuta.”

fter att ha bott utomlands i 20 år hade det blivit dags 
för Birgitta och Halvar att flytta hem till Sverige, från 
sitt senaste hemland Italien, för att här kunna leva ett 
aktivt liv som pensionärer. 

– Att flytta hem till Sverige har varit en process men vi kände 
att vi ville göra så mycket mer än att bara njuta. Här har vi större 
möjligheter till ett aktivt liv, säger Birgitta som låtit fylla sitt 
nybyggda hem med minnen från hela världen.

Under åren utomlands arbetade Halvar för Nokia och 
Whirlpool i Schweiz, USA och Italien samtidigt som Birgitta 
ägnade en stor del av sin tid till att fotografera. Bilder som hon 
senare har ställt ut på gallerier runt om i världen, och det går 
att hålla för troligt att det även kommer att bli utställningar 
här hemma. I det nybyggda huset är faktiskt större delen av 
övervåningen en underbar ateljé med stora fönsterpartier 
som leder ut till en stor uteplats där känslan av att sväva är 
påtaglig. 

Då de väl bestämt sig för att bygga hus här hemma, något 
som de tidigare gjort i både Italien och i Dalarna, skrev 
de ner sina önskemål för var och hur de ville bo på en lista. 
Listan inkluderade att de ville bo utanför stan men med direkt 
kommunikation, området skulle vara trevligt och uppbyggt och 
tomten fick gärna ligga högt upp.

– Från mäklaren fick vi en lista med tomter som vi åkte runt 
för att titta på. Det här var vår fjärde anhalt och det kändes 
helt rätt på en gång, berättar Halvar då vi sitter vid köksön och 
dricker en riktigt god kopp espresso.

Tomten var dock inte helt enkel att bebygga och därför 
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inleddes byggprocessen med sprängnings- och schaktarbeten. För 
att kunna utnyttja tomten maximalt valde man att använda sig av 
en tjänst som Willa Nordic erbjuder som innebär att man betalar 
10 000 kr och sedan får hjälp av en arkitekt att rita huset. I priset 
ingår att arkitekten ritar om huset tills kunden blir nöjd. Här är 
det arkitekt Stefan Rupert som har anlitats. Byggprocessen gick 
sedan smidigt och Mikael Lausing som ansvarade för bygget får 
varma rekommendationer:

– Fick jag ha en ny karriär skulle jag göra precis som den här 
killen, säger Halvar.

Firman är lokal och alla inblandade i bygget har de arbetat 
med tidigare eller tagit in på rekommendation. De gick också runt 
och informerade grannarna om byggprocessen. Dessutom hade 
de daglig kommunikation under bygget och höll tidsschemat så 
att inflyttningsdagen kom att bli precis den som utlovats. 

Utifrån har huset strama linjer och är målat i en mörkgrå nyans. 
Inomhus är det långt ifrån lika sparsmakat. Här blandas de rena 
linjerna upp med inredningsdetaljer och föremål från framförallt 
de många åren i Italien. Kök och vardagsrum är byggt i en öppen 
planlösning men där man låtit köksdelen hamna en halvtrappa 
upp. Köksinredningen kommer från Kvänum och här har man valt 
deras vita moderna kök Grip Composit och i dessa handtagslösa 
skåp har man även låtit bygga in diskmaskinen. Från köket har 
man genom stora skjutdörrar utgång till en uteplats utsprängd ur 
berget vilket tillsammans med blommor i terrakottakrukor och 
stenläggningen ger en hemtrevlig medelhavskänsla. 

På både över- och undervåning har man valt att bygga stora 
uteplatser vilket både bidrar till ett härligt ljusinsläpp och till 
att inne och ute integreras på ett naturligt vis. Från den övre 
uteplatsen går det att se de stora solpanelerna som installerats, den 
huvudsakliga energikällan är annars bergvärme.

”En klassisk öppen spis, solpanel, bergsvärme och en extra oljepatron garanterar värme i villan.”
Den med bladguld klädda lampan är från Italien och är specialbeställd för att 
hänga just här. 
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”Då vi flyttade in bjöd vi in grannarna till ett öppet hus för att presentera oss vilket var mycket  uppskattat.”

Hem igen Figuranpassat



“ Vi fick en lista på tomter som motsvarade våra krav, vid fjärde stoppet kändes det att vi hittat hem.”
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fakta villa 2627 
arkitektritat av Stefan Rupert för Willa Nordic. Huset är ett souter-
ränghus i två våningar på 226 kvm varav 140 kvm på nedervånin-
gen och 86 kvm på övervåningen. Tillkommer gör garage och två 
stora takterasser. 

– Om det blir vrålkallt har vi även en oljepatron som slår på, vilket den 
gjorde några gånger i vintras, berättar Harald som valt att låta bygga 
huset med utgångspunkten att vara så klimatsmart som möjligt. 

Så sakteligen anpassar de sig till sitt nya liv i Sverige och med en resa 
”hem” till Schweiz och en ”hem” till Italien blir processen att vara hemma 
igen inte så dramatisk. 
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