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Sol från alla håll 
Redan för flera år sedan fastnade Anna och Carl för det exklusiva huset  

med lärkträpanel, när de bläddrade i en tidning. De trodde inte då att huset faktiskt  
var ett av kollektionshusen som gick att bygga genom Willa Nordic. Dansk arkitektur gick  

att få till ett bra pris, och husvalet var givet. Text Josefine Hagström Foto Max Andersson

vid Vättern
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uset är ritat av den danska arkitekten Søren Rasmussen för 
arkitektbyrån ONV Bolig och ingår i en serie moderna och 
funktionella hus. Tanken med serien är att husen ska kunna 
byggas på i moduler. Väljer du en mindre modell ska du 

kunna bygga på den med en till modul utan att arkitekturtanken rubbas. 
Överlag håller husen hög standard med väl valda vitvaror och bra materi-
alval. Utseendet är lite utöver det vanliga.

– Jag tycker det är snyggt med kontrasterna med lärkträet och de svarta 
fönstren, säger Anna.

tomtköade
Allting började 2006, då paret fick tillgång till en tomt med Vätternut-
sikt som de köat för. Tomten ligger i en sluttning mot Vättern i ett helt 
nybyggt område i Habo utanför Jönköping. 

– Eftersom området är ett nybygge blir det en nystart för alla. Området 
är väldigt kul för alla har valt sin egen stil, inte som en del 70-talsområden 
där alla hus ser likadana ut. Den fantastiska utsikten gillade vi. Alla tomter 
har någon form av utsikt. 

Anna och Carl började kontakta husleverantörer på jakt efter det per-
fekta, moderna huset. 

– Vi hade sett det här huset i en tidning för flera år sedan, och trodde 
att det var dyrt, men så visade det sig att det var ett typhus. Vi gillade den 
enkla och stilrena designen, att det var funktionellt. Och samtidigt såg det 
exklusivt ut trots att det är ett koncepthus, både interiört och exteriört. 
När vi kontaktade olika husleverantörer dök det här upp. 

Willa Nordic är återförsäljare av ONV Bolig-husen i Sverige. Anna och 
Carl bestämde sig för ett enplanshus som de ville bygga till en nedervå-
ning i suterrängplan på. Med ett suterrängplan skulle huset passa bättre 

Anna och Carl ville att 
det skulle se ut som 
att huset svävade, 
därför är altanen en 
bit ovan marken. 

H

VätternglimtNyfuNkis 



Vå r t  N ya  H u s  19

Från sovrummet 
nås detta hörn av 

altanen med utsikt 
över Vättern. Stolar 
och bord från Ikea.

Budgetera för trädgård redan från start. Det 
kostar mer än vad man tror. Satsa på lite större 
växter direkt för att trädgården ska få en bra 
start och kännas lite mer “färdig” fortare.

Bygg med totalentreprenad.

Våga bygga ett annorlunda hus.

Tänk noga igenom och - om du vill - bygg in 
belysning redan i byggprocessen, till exempel 
i nischer och dylikt, och använd detta för att 
skapa spännande belysningseffekter, detta 
önskar vi att vi gjort. Förbered för att kunna 
ha belysning ute i trädgården redan under 
bygget, så kan du placera det och skapa fina 
kontraster när du planerar din trädgård.

AnnA & CArls tips
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Köket är i öppen planlösning 
med en härlig köksö. Härifrån 
ser du ut åt alla väderstreck.
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på sluttningstomten. Paret fick ett godkännande hos ONV Bolig genom 
Willa Nordic. Ovanpå suterrängplanet fick också en balkong plats.

stilreNt fuNktioNellt
Det tog närapå ett och ett halvt år från tanke till färdig produkt. I maj 
2007 kunde de flytta in i den 168 kvadratmeter stora villan, med en enkel, 
luftig planlösning som passade dem. 

– Vi tycker att många planlösningar ger outnyjttat utrymme. I vår har 
man tänkt så att man kan möblera på i stort sett alla ytor. Det här var mer 
vår stil - stilrent, ljust, enkelt, funktionellt. 

Huset har stora kontraster och ett speciellt formspråk, med all innerväg-
gar i vitt och svarta fönsterramar som bryter av. 

– Det är strikt avskalat och väldigt fyrkantigt.
Anna kallar husets stil och lösningar nyfunkis. Husets centrala punkt är 

kök och vardagsrum som ligger i vinkel i en öppen planlösning. Köksytan 
lämnar mycket plats att umgås på.

– Det är en funktionell planlösning. Jag tycker om kökslösningen, speci-
ellt den jättestora köksön klädd i rostfritt stål. Den tål mycket och man får 
plats många runt den. 

Eftersom huset har ganska stora ytor har Anna och Carl ett antal större 
växter inomhus, för att det ska kännas mer lummigt och grönt, bland an-
nat ett apelsinträd vid det stora köksfönstret som går från golv till tak. 

Förutom en fantastisk utsikt mot Vättern spelar ljuset en stor roll. Står 
du mitt i huset, precis intill köksön, ser du ut åt alla väderstreck. Antingen 
är det stora fönsterpartier eller glasdörrar som för blicken till utsidan.

Vätternglimt NyfuNkis

Köket är från HTH, 
vitvaror från Siemens.

Kök och vardagsrum 
ligger i vinkel och inne 

i vinkeln ligger den 
inglasade altanen. 



2 2  Vå r t  N ya  H u s 

– Arkitekten har verkligen tänkt till för att det ska vara ett trevligt hus. 
Vi tycker om kontakten mellan inne och ute, säger Anna.

Från vardagsrummet nås det ljusa och sobert inredda sovrummet. 
Sovrummet ligger mot sydsidan och här finns också en altandörr som tar 
dig ut på altanen i trädgården på baksidan av huset. Altanen är upphöjd 
från gräsmattan så att huset nästan tycks sväva ovan marken. Den här 
lösningen är ritad av Annas bror som också är arkitekt.

plaNerad & Vild trädgård
Den öppna altanen är L-formad och löper runt halva huset och avslutas 
i en trappa. På ena kortsidan blickar den ut över Vättern. På framsidan av 
huset finns istället en veranda med glasräcke. Denna når du från vardags-
rummet och köket. Speciellt för huset är träjalusierna som löper längs med 
huset och är integrerade med fasaden på framsidan. En oväntad detalj som 
är mycket roligare än att ha jalusier på insidan. 

– Man kan dra för glasverandan och skydda sig från solen, eller täcka ett 
fönster. 

Trädgården är både ordnad och oordnad. Anna och Carl ville behålla 
sluttningen på tomten och schaktade ur så lite som möjligt för att lämna 
plats åt huset. 

– Sluttningen är fem meter från högsta till lägsta punkt, så vi valde att 
utnyttja höjdförändringen för att göra en mer spännande trädgård. I bakre 
hörnet av gräsmattan har vi valt att behålla den naturliga floran, med 
björkar och några andra träd som fanns.

Det vilda hörnet är avdelat från den mer ordnade delen med en rostfri 
kant. I backen på sidan om huset gjordes en stor plantering med perenna 
växter, samt en halvcirkelformad gång runt hela planteringen. Runt 
tomten går ett staket av flätat pilträd, som Anna och Carl fick hjälp med 
av Salixprodukter. Det är gjort av färska pilstammar och platsbyggs genom 
att pilen flätas runt jordborrade tryckinpregnerade stolpar. I trädgården 
blandas också de traditionella växterna med japanskt körsbärsträd, bambu 
och japansk lönn.

– Vi ville ha en korsning mellan asiatisk och svensk känsla, berättar Anna.

Soffa, röd golvlampa 
och fåtölj, Ikea.

Härifrån, inifrån 
gästrummet, ser du 
rakt igenom huset.

VätternglimtNyfuNkis 
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Anna och Carl tycker 
om att naturen kommer 
nära inpå i huset. Detta 

förstärks ytterligare med 
de många växterna, här 

med ett apelsinträd.
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luftigt & spännAnde lärkträHus
Anna och Carl lät bygga detta nyfunkishus i ett  
nybyggt villaområde i Habo utanför Jönköping.
Antal rum: 5
Arkitekt: Søren Rasmussen, ONV Bolig
leverantör: Willa Nordic

Ja, det ligger mycket tanke och energi bakom trädgården, allt för att det 
efter husbygget skulle vara så lättskött som möjligt. 

– Planteringen skulle täcka marken och vara fin året om. Därför valde vi 
buskar med röda stammar, och en del som är vintergröna. 

Även om trädgården är lätt att sköta kräver en villatomt tid och kärlek. 
Trots allt innebär trähus lite skötsel, bland annat oljas lärkfasaden in vart-
annat år. Fasaden är pigmenterad så att den inte ska gråna.

– Lärk är väldigt beständigt, om du vill behöver du inte behandla det. 
Men gör du inte det blir det silvergrått och det var träfärgen vi gillade.

Sovrumsinredningen 
är från Ikea.

VätternglimtNyfuNkis 


