En herrgård
med utsikt

hem m a h o s

av ulrika lindgren foto jessica wellander

Under många år pendlade familjen fram och tillbaka mellan den vackra våningen mitt
i Stockholm och det älskade lantstället vid sjön. En dag tröttnade Lars och Eva
på nomadlivet och satte sig ned och funderade. Idag har de lämnat Stockholm och
byggt sitt drömhus på udden, alldeles bredvid den gamla sommarstugan.

Lars och Evas vackra ”herrgård” är
ritad och uppförd av Willa Nordic, med
Sven-Inge Nilsson som projektledare.
Alla detaljer är utformade precis som på
herrgårdar förr i tiden; spröjsade fönster,
takfönster och takplåt.
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Entrén är magnifik; en blandning av franskt slott och parisisk trappuppgång! På
golvet ligger cementplattor från Frankrike, som återkommer både i orangeriet och i
gästbadrummet. Trappan upp till övervåningen är bred och gedigen. Den höga takhöjden gör sitt till för den luftiga känslan – 2.70 på entréplan och 2.50 på övre plan.
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Altanen var en oas och en naturlig samlingsplats under den första sommaren.
Skydd för solen på dagen och lä för kylan långt in på hösten.

L

ars och Eva har en stor familj. Idag är alla barnen utflyttade,
även om både de och barnbarnen ofta kommer på besök, men
under många år var vardagen livlig och färgstark, med både barn
och kompisar, hundar och aktiviteter åt alla håll och kanter.
– Det var roligt och händelserikt. På vardagarna bodde vi i vår alldeles
fantastiska våning på Norr Mälarstrand i Stockholm, och när helgerna och
loven kom packade vi ihop allt och flyttade ut till lantstället. Det var som
att bo på två ställen, och vi älskade verkligen båda platserna, berättar Eva.
Men åren gick och barnen flyttade ut. Lars och Eva började fundera på
hur de ville ha sitt liv. Eva var hjärtligt trött på att packa och åka, än till
våningen, än till det lantstället. Det var slitsamt, tyckte hon.
– En dag satt vi vid bryggan här och pratade. Så plötsligt föll alla bitar
på plats. Här ville vi ju bo! Tänk om vi skulle flytta ut hit på heltid och
bygga ett alldeles nytt hus! Det kunde bli en samlingsplats för hela familjen, med den vinterbonade sommarstugan på samma tomt.
Idag står det pampiga huset färdigt. Det blev stort – läget på udden
krävde ett litet större hus för att miljön skulle komma till sin rätt, tyckte
de. 270 kvadratmeter stort och i två plan blickar det stolt ut över sjön.
När man svänger upp på gårdsplanen och parkerar på den grusade uppfarten är det svårt att tro att det här är ett nybygge. Känslan av herrgård
från förr är tydlig i alla detaljer. Fasaden är av bred träpanel, och färgen i
en matt grågrön nyans. Allt, in i minsta detalj, är snickrat och förfärdigat
som det var förr i tiden.
– Jag har alltid älskat gamla hus, så jag hade till en början litet svårt för
tanken att vi skulle bygga nytt. Men nu har jag förstått att även nya hus
kan ge samma känsla som hus från förr, säger Eva och ler.

Matsalen är husets hjärta och går i ljusa nyanser av vitt och grönt, precis som de
andra rummen på entréplan.
– Jag tycker om att inreda rummen som en helhet, det känns harmoniskt då,
säger Eva.
Möblerna är både arvegods och auktionsfynd, precis som i övriga huset – här och
var finns kanske någon nyproducerad möbel, men då konsekvent i gammal stil.
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På övervåningen breder biblioteket ut sig, med
sköna lässtolar. De djupa fönsternischerna är
otroligt vackra, och ser ut som fönstren i de
rejäla murade stenväggarna i herrgårdarna förr.

Sedan förra våren har de bott i sitt nya hus. Det har varit en lång,
spännande och lärorik väg från idé till färdigt hus, tycker de båda.
– Allt har gått så smidigt som det bara kan gå, med jätteduktiga yrkesmän och inget krångel alls. Men det är ändå många beslut och många arbeten som ska utföras vid ett husbygge. Vi ville ju också bygga ett alldeles
speciellt hus, skräddarsytt för oss, så vi var noggranna med detaljerna.
Projektledaren Sven-Inge Nilsson på Willa Nordic uppförde huset
tillsammans med sina utvalda hantverkare.
– Han brann verkligen för att huset till alla delar skulle uppföras i gammal stil. Nu kan vi allt om spröjs, snickerier och byggnadsvård! ler Eva.
Både hon och Lars njöt av byggtiden, redan när de fick byggnadslov
flyttade de ut till sommarstugan på heltid och kunde följa varje steg av
bygget på nära håll. I maj fick de äntligen flytta in och Eva medger att
hon var ganska trött på alla val och ställningstaganden till sist.
– När det var dags att inreda badrummen alldeles mot slutet av bygget
så ville jag inte välja längre. Sven-Inge anlitade Aspen Bad åt oss som fick
rita och inreda badrummen precis som de ville. Tur att de hade god smak!
I övrigt är huset ritat precis som de två ville ha det. Inför projekteringen hade de långa inspirationsmöten med Sven-Inge, som sedan presenterade det rymliga herrgårdsliknande huset på ritning. Både Lars och Eva
föll direkt för stilen, men invändigt lät de rita om en del – till exempel
ville de ha var sitt sovrum med var sitt tillhörande stort badrum, och de
längtade också efter ett vackert orangeri, med fönster ut mot vattnet. Ett
annat specialönskemål var hissen, som nu står på plats i entrén:
– Det var barnen som nämnde det först. ”Ska ni verkligen bygga ett
tvåplanshus med trappa, hur ska ni då kunna komma upp och ned när ni
blir riktigt gamla?” De vet ju att vi vill bo kvar här så länge det bara går.
Då kom vi att tänka på det här med hiss. Den ger oss en slags garanti för

Tidlös, lantlig stil råder i Evas sovrum. Här är
inrett med auktionsfynd, med undantag från
sängen med stoppad gavel som inhandlades i
en butik på Östermalm för några år sedan.
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Kunglig glöd

ROYAL VIKINGs design är daterad
1850. Men bakom det ornamenterade
gjutjärnet döljer sig senaste teknologi.
En gedigen och sinnrik konstruktion
som ger hela 76 procent verkningsgrad
och lång eftervärme. Luftspolade
glasytor för fri sikt till eldstaden.

Tel 0371-200 01
www.vedspis.se
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Gästbadrummets golv är klätt med likadana
cementplattor som i entrén, inhandlade på
Stiltje i Stockholm.

Var sitt stort badrum längtade Lars och Eva efter. Båda rummen har samma kakel och klinket, travertin på golvet och
väggkakel i samma stil som i de franska 1920-talsbadrummen. I Lars badrum ryms bastun, i Evas badkaret, som älskas
av barnbarnen.
Orangeriet, med de många fönstren, är en av Lars
och Evas favoritplatser.
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Oskar värmer sig vid öppna spisen i vardagsrummet efter morgonpromenaden. Insatsen gör spisen mycket värmeeffektiv.
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köksbänkskivor
fönsterbänkar golvplattor
granit

• marmor • komposit ••• hög kvalité • rätt pris • snabb leverans
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badrumsbänkar

marmor & granitplattor
till alla behov
Vi kan demontera era gamla bänkskivor.
Vi mäter och monterar.

Flera olika vackra köksbänkskivor till

marknadens lägsta priser

Lägsta pris garanti mot svenska företag

Vackra utvalda plattor av marmor-,
granit- och kalkstenar till alla ändamål.

Otroliga Kampanjpriser!

Standardfönsterbänkar i 6 olika populära färger finns nu i lager.
Flera storlekar bl.a:
Prisex. Carrara 125 x 15 cm 299:-/st

3.790:-

Pris
Normalpris 7.000:Nu även 21 sorter vackra
handfat av natursten för
omgående leverans med
fantastiska kampanjpriser
från

3.500:-

Mugala White
från 495:-/m2

Crema Beigee
från 595:-/m2

Kalksten Vit
från 595:-/m2

Tervetin Valnöt
från 595:-/m2

Blanco Talia Cloudy
från 595:-/m2

Blanco Talia Sesame 2
från 595:-/m2

Classic Standart
Slipad
från 595:-/m2

Sea Grass
från 595:-/m2

Classic Standart
Travertine
från 595:-/m2

Absolut Black
från 449:-/m2

Priserna avser 305 x 305 x 10 mm plattor
Finns även i 305 x 610 och 400 x 400 mm

Telefon 08-770 70 70
Flyginfarten 22, Järfälla (Bakom IKEA Barkaby)
www.lapital.se • info@lapital.se
Måndag–fredag 10–17 • Lördag 10–15

Alla priser är inklusive moms. ROT-avdrag, spara 50% av arbetskostnaden.

Vi ses på Älvsjömässan ”Äntligen hemma” 30 mars–1 april
Välkommen till monter C05:20
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att vi kommer att kunna bo kvar länge. Och vi använder den redan. Det
är så skönt att slippa bära tunga saker uppför trappan!
Entrén är magnifik. En blandning av franskt slott och parisisk trappuppgång, kanske, om man ska försöka sätta ord på det. På golvet ligger
cementplattor från Frankrike och trappan upp till övervåningen är bred
och gedigen. Den höga takhöjden gör sitt till för den luftiga känslan –
2.70 på entréplan och 2.50 på övre plan.
Rummen är inte så många i detta hus, utan precis som i dåtidens
herrgårdar, stora och rymliga. På entréplan finns umgängesytorna, med
salong, vardagsrum, kök och matsal i en öppen planlösning och – inte
minst – det vackra orangeriet med utsikt över Mälaren, där Lars och Eva
gärna dricker sitt morgonkaffe efter hundpromenaden. Dessutom finns
ett rymligt badrum och ett gästrum. På övre plan breder biblioteket ut
sig, med stora fönsterpartier och samma djupa fönsternischer som i alla
övervåningens rum. Här är drömmen om var sitt skräddarsytt sovrum,
med var sitt rymligt badrum, förverkligad. I Evas badrum finns badkaret
som barnbarnen älskar, och i Lars den rymliga bastun där många får plats.
– Både Lasse och jag älskar fönsternischerna, de präglar hela övervåningen. De ger känslan av tjocka, murade väggar, som i ett slott, men
är av vanlig träregelstomme. Väggarna är riktigt tjocka och välisolerade,

och vi har väldigt låga elkostnader. Lägre än i sommarstugan, som ju är
mycket mindre!
Några fler favoriter med ert hus?

– Oj, det är mycket. Det mesta är perfekt, vi har ju skräddarsytt huset
efter våra önskemål. Men om jag måste välja några favoriter så är det just
orangeriet, som har en sådan vacker utsikt, och fönsternischerna, som vi
tidigare nämnt. De två eldstäderna är flitigt använda, vi har eldat mycket
den här vintern. Vi har en öppen spis med insats i vardagsrummet, som
ger mycket värme, och i köket finns en nytillverkad vedspis, som man
också kan laga mat på om det behövs. Vi bor ju på landet nu, så vi får
vara beredda på strömavbrott då och då.
Vi tycker också mycket om golven. Cementgolvet i hallen går igen i
badrummet på entréplan och i orangeriet. I de andra rummen på entréplan har vi vitmenade ekplank. Vi ville egentligen har såpskurat furugolv
som förr i tiden, men de är så mjuka och lätta att skada att vi valde det
här alternativet i stället. De är jättefina.
Köket intill orangeriet förtjänar litet extra uppmärksamhet. Det kommer från Kvänum och är i alla detaljer som ett gammaldags kök; krönlister, murad spiskåpa, breda golvlister och stort kallskafferi. Kyl och frys är

Köket minner om ett gammaldags lantkök, med murad kåpa, vedspis, krönlister
och breda golvlister i allmogestil. Ja, här finns till och med ett kallskafferi bakom
spegeldörrarna i hörnet! I centrum står en beredningsö med en vask, med en
bänkskiva i granit precis som i övriga köket. Hela köket kommer från Kvänum
Kök, luckan heter Dalby.
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dolda bakom fronter i samma utförande som skåpluckorna. På bänkarna
och köksön ligger en granitskiva, vald med omsorg eftersom både Eva
och Lars ville ha slitstarka och underhållsfria bänkar.
– I stan hade vi kalkstensskivor och det blev så fläckigt. Och trä måste
slipas om då och då och oljas, säger Eva.

Här i orangeriet läser Lars och Eva gärna tidningen och
dricker förmiddagskaffet.

Nu har ni bott här nästan ett år. Är det som ni hade tänkt er?

– Det är bättre. Jag trodde att vi skulle sakna Stockholm, men sedan
vi väl bestämde oss för att bygga så har vi bara sett framåt. Vi ville skapa
en samlingsplats här för hela familjen, och så har det blivit. Barnen var
ju här hela somrarna när de var små, och nu kan de fortsätta vara det,
eftersom vi har gott om utrymme. Vårt gamla sommarhus är renoverat
med wc, dusch och varmvatten, och står alldeles bredvid det nya huset,
och där bor barnen gärna när de är på besök. Och vi har ju också gott om
plats i nya huset, för familjemiddagar och högtider.
Apropå samlingsplatser. Under sommaren som gick, den första sommaren i huset, var altanen en favoritplats för alla. Här åts frukosten varma
morgnar, här fikande barnbarnen i skydd från solen på eftermiddagen,
och här samlades familj och gäster på kvällarna för att njuta av lugnet och
stillheten och umgås, långt in på hösten.
– Vi har en lyxig vardag. Både jag och Lasse är pensionärer nu och
njuter av naturen och lugnet här. Om vi vill besöka stan så är det relativt
nära och vi kan åka in över dagen. Till och med hundarna är gladare
här – de älskar naturen och friheten och ligger gärna framför brasan efter
promenaden!

Rakt fram sett från entrén ligger salongen,
med vacker utsikt över sjön.

Här bor: Lars, Eva och de två svarta dvägschnauzrarna Oskar och Leo.
Huset: 270 kvadratmeter stort i herrgårdsstil, ritat av Willa Nordic i
samarbete med Lars och Eva och uppfört av Willa Nordic. Projektledare:
Sven-Inge NIlsson
Uppvärmning: Vattenburen golvvärme i båda våningsplanen, kopplad
till en bergvärmeanläggning.
Bästa tipset: Lars och Eva, som är nyblivna pensionärer, valde att installera hiss i det nya huset. På det viset kan de njuta av ett hus i två plan
och på samma gång veta att de kommer att kunna bo kvar där länge.
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