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Bertil och Ingrid hade bott i området i nästan tjugo år när 
granntomten blev till salu. På tomten stod en sommarstuga 
och paret bestämde sig snabbt för att ta tillfälle i akt och 
köpa tomten. Men den lilla sommarstugan blev inte stående 
länge. Här skulle Bertil och Ingrid istället bygga sitt drömhus.  
Text Nathalie Carlsson Foto Devis Bionaz

och moderntfunktionellt
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aret, som börjar bli lite 
äldre, ville ha ett hus 
som möjliggör för dem 
att bo kvar där oavsett 
vad som händer i fram-

tiden. Men tomten som de köpte är 
en sutterängtomt, och ett enplans-
hus var inte den bästa lösningen 
för tomten. Paret blev tvungna att 
tänka om och byggde till slut ett 
sutteränghus. 

– Vi samlade allt praktiskt 
på övervåningen, som även är 
entréplanet, och gjorde ett gäst-
rum, gästavdelning och förråd på 
nedervåningen. På så sätt skulle 
jag och ingrid klara oss på bara en 
av våningarna, berättar husägaren 
Bertil ekstrand.

Bertil och ingrid funderade till en 
början på att gå till en arkitektbyrå 
och göra en del av husbygget helt 
själva. Men paret kände snabbt   

P

Köket ligger i 
hjärtat av huset 

och är en del 
av den öppna 

planlösningen på 
övervåningen.

Köket kommer från 
Kvänum och har stora 
arbetsytor tack vare den 
öppna planlösningen. 
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att det var mer praktiskt för dem 
att få allt samlat under ett och 
samma tak. Willa nordic var den 
första leverantören som de gick till 
och det kändes bra på en gång. 

– från första dagen har de löst 
all problematik åt oss. Vi fick träffa 
deras arkitekter på en gång och 
förklara hur vi hade tänkt. Våra 
utgångspunkter låg på sol, vind och 
hur vi ville placera rummen i huset. 
De kom med förslag och utifrån 
dessa har vi bearbetat fram det hus 
som vi bor i idag, berättar ingrid. 

Parets absolut högsta önskan var 
att få ett hus som var ljust. Därför 
är det inte heller helt överraskande 
att övervåningen har en öppen 
planlösning, högt i tak och stora 
fönster. Hela övervåningen rymmer 
i princip kök, vardagsrum, sovrum 
och badrum. 

– Huset vi bor i idag är ganska   

Trappan som går ner till 
undervåningen är noga 
utplacerad av en arkitekt.

Ibh ea conulla 
mconse ma 
gniam iusto 

commolobor 
irit in ullaore 

minit at illa 
amet ate dio 
dolorper sit 

acillan ut lao

Vardagrsummet 
är uppdelat 
i två mindre 

vardagsrum, som 
skärmas av med 

hjälp av de öppna 
spisarna. Ja, det 

finns två stycken i 
samma rum.
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Huset har en 
otrolig utsikt 
över sundet 

mot Danmark.

annorlunda mot det förra huset. 
idag bygger man ju mycket mer 
öppet än förr och gör rummen 
till en enda stor helhet istället för 
massa smårum, säger Bertil. 

Vardagsrummet har man däre-
mot valt att dela upp i två mindre 
vardagsrum, där ett av dem öppnar 
upp mot köket, medan det andra 
ligger lite mer avsides i andra sidan 
av huset. Vardagsrummet delas 
av med hjälp av den stora härliga 
öppna spisen. 

– Det var en lösning som Willa 
nordic presenterade förr oss och 
som vi gillar jättemycket. På så sätt 
kan man njuta av en brasa oavsett 
om man vill sitta lite mer avskilt 
eller i den öppnare delen, berättar 
ingrid. 

På övervåningen har man även 
tillgång till ett stort härligt uterum. 
Det sitter ihop med huset och är  

Det andra vardagsrummet är 
mer avskillt för lugn och ro. Här 
tittar Bertil och Ingrid på tv 
och myser vid brasan.
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på hela 20 kvadratmeter. De stora 
glasdörrarna som går längst med 
hela sidorna av uterummet går att 
öppna upp, vilket är extra tacksamt 
varma sommardagar. Men uterum-
met blir en härligt förlängning av 
huset oavsett om det är öppet eller 
stängt. 

– Här på västkusten kan det 
blåsa otroligt mycket och därför 
är det nästan ett måste att kunna 
stänga till om sig om man vill 
kunna njuta av middagar ute. i 
och med den fantastiska utsikten 
sitter vi ofta här och vi tycker att 
det blev en otroligt bra lösning, 
berättar Bertil. 

På grund av blåsten såg Bertil 
och ingrid till att även tänka lite 
extra när det gäller placeringen av 
sovrummen. i tidigare hus låg sov-
rummen i söderläge, vilket gjorde 
att det var väldigt skyddat från   

Uterummet är på 20 
kvadratmeter och blir en 
förlängning på huset. 
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Bertil oCh iNgriDs hus 
Var: Hittarp, Helsingborg
leverantör: Willa Nordic
Antal rum: 5 rum plus kök
Boyta: 225 kvm, plus uterum 20 kvm
tomt: cirka 1100 kvm

den hårda blåsten och detta såg 
paret till att ta med sig till det nya 
huset.

– när vinden ligger på mot fönst-
ret hela nätterna blir det inte bara 
kallt och drar, utan det kan även 
låta en hel del. Så vi såg till att lägga 
sovrummen i söderläge även i detta 
huset. Man kan tycka att det är en 
banal detalj, men vi märker en stor 
skillnad nu mot förr, berättar ingrid. 

På sydsidan har de även placerat 
en liten altan för mysiga frukostar 
i lä. 

- Vi är jättenöjda med att vi även 
byggde denna mindre altanen, som 
vi kallar morgonaltan. Den är en 
liten del i det hela som inte alls är 
oviktig. Sen är vi jätteglada att vi 
byggde en väl tilltagen altan. oftast 
är vi många personer här vilket 
gör att den används flitigt, berättar 
Bertil. 

i badrummet valde ingrid 

och Bertil att uppgradera Willa 
nordics standardutbud och satte in 
kakel från Höganäs. De valde att 
uppgradera badrumsmöblerna och 
de fick även hjälp med att hitta rätt 
färgskala för hela badrummet. Paret 
har varit noggranna med detaljerna 
i huset och tog därför extra hjälp 
av en arkitekt för att skapa den 
rätta ljussättningen, få till de små 
detaljer i huset och för att hitta rätt 
placering av trappan. Den öppna 
planlösningen i huset resulterade 
automatisk i mycket arbetsyta i 
köket som kommer från kvänum. 
Paret, som gillar att laga mat, är 
jättenöjda med hur köket blev och 
det är definitivt inte fy skam att stå 
och njuta av den härliga utsikten 
över sundet mot Danmark när man 
skär grönsaker. Den slående havs-
utsikten är nog garanterat en av 
de sakerna som Bertil och ingrids 
gäster kommenterar först.  

Huset ligger på 
en sutterängtomt. 

Entréplan är därför 
på övervåningen.
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