
Huset har fem olika 
in- och utgångar.



Strax utanför Jönköping uppe på en kulle och med magnifik utsikt 
över Vättern har Maria och Daniel byggt ett spännande kubistiskt hus 
i vitt och svart. Av Yvonne Gull Foto Devis Bionaz

Vitt & sVart 
uppe på berget
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60-tals villani nytt skal

Kökesinrednin-
gen kommer 
från HTH-kök 
och vitvarorna 
från Miele.
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yllda med husinspiration inhämtade från resor framfö-
rallt runtom på Österlen i skåne och i Danmark satte sig 
Maria och Daniel ner och började skissa på sitt drömhus. 
De hade precis köpt en tomt av kommunen med ypperligt 

läge och nu skulle husdrömmarna förverkligas. 
De är båda intresserade av inredning och design och hade därför 

en hel del idéer som de ville sätta på pränt. Maria ritade skisser på 
huset både in- och utvändigt. 

– Vi har alltid gillat klassiska vita hus men ville inte ha ett egent-
ligt funkishus utan snarare ett kubistiskt hus, berättar Maria.

sina idéer, tankar och skisser tog de sedan med sig i jakten på 
en husleverantör. på vägen mötte de flera företag som försökte 
anpassa deras hus till ett kataloghus men på rekommendation av 
några vänner kom de i kontakt med Willa Nordic. Här inleddes 
så ett samarbete med projektledaren Mia Olsson och arkitekten 
Lars Carlsson. 

– Det färdiga huset blev väldigt likt det jag hade på mina skisser, 
endast detaljer justerades, säger Maria.

Från gatan ser huset väldigt enkelt ut, men uttrycket förändras 
då man går runt till baksidan. Här väntar nu en inbyggd uteplats i 
kontrasterande svart. en färg som fångar upp värmen och Maria 
berättar att det är varmt och skönt här redan tidigt på våren. Den 
inbyggda altanen fungerar även som vindskydd. på en annan sida 
av huset finner vi carporten som även den blir en del av huset och 
skapar spänning i fasaden.

Vid val av fasad ville man ha en slät fasad med putsat utseende. 
Valet blev en slät träfasad belagd med stående ribbor. Ytterligare en 
markant detalj är färgsättningen. Här blir det mötet mellan svart 

Husgrafik vitt & svart

“Tackvare placeringen av kyl och frys slipper man se disken från sällskapsrummet.”

Färgstarka stolar 
och färgstark matta 

är accentfärger i 
det annars helt vita 

köket.

Praktisk 
arbetshörna. F
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Badrumsinredningen kommer från Aspen och vitvarorna från Westerbergs.

“Färgskalan i sällskapsrummen är stark och lekfull.”

Jonas Bohlins 
fina balettkjol 
rumstrerar ovan 
matsalsbordet.
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och vitt som skapar attityd och dramatik. Även att man valt fyrkan-
tiga hängrännor bidrar till att skapa det kubistiska uttrycket.

De sociala ytorna i huset bjuder på rejäl takhöjd och här har man 
även valt att färgsätta med starka färger för att pigga upp. golven är alla i 
vitlaserad ask vilket ger rikligt med ljus. Men då de gäller de mer privata 
rummen har man valt en mer dämpad färgskala för att få in mer lugn. 

– Jag är väldigt nöjd med att vi valde att lägga in heltäcknings-
matta i sovrummet, det blev så mycket mer ombonat, säger Maria. 

en annan detalj hon är nöjd med är att de mellan kök och säll-
skapsrum placerade kyl och frys på ett sådant sätt att disken inte 
syns då man väl sitter ner vid matbord eller i soffan. Något som inte 
var fallet i den tidigare lägenheten paret bodde i.

själva byggprocessen tog i det här fallet nio månader från det att 
kontraktet skrevs under.

– För oss är nio månader en normal byggtid, det tar aldrig mindre 
tid då det finns en hel del torktider att ta hänsyn till. Mer tid kan det 
dock ta om huset är större eller mer komplext, berättar Mia Olsson.

extra kul med Maria och Daniels hus är att detta hus nu är en 
del i Willa Nordics basicsserie med namnet black & White som du 
finner på företagets hemsida i flera olika storlekar. 

Husgrafik vitt & svart

“Huset bjuder på fem olika utgångar vilket gör att det känns större”

Ombonat och dova 
kulörer är temat för 
de privata rummen.

Inredning och design 
är ett intresse som  

Maria och Daniel delar. 



“Vi har alltid gillat klassiskt vita hus och ville ha ett eget kubistiskt hus.”
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Husgrafik vitt & svart

Den svarta 
inbyggda altanen 

skyddar från vinden 
och värmer.

Utsikten över 
Vättern är magnifik.

Black & white
Kubistiskt hus i vitt och svart. 
Boyta 148 kvm. 
arkitekt Lars Carlsson/Willa Nordic.


