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RETURVECKA  v 30

Extravagant FUNKISSTIL på Lidingö

FÖRVARINGSGUIDE

FÖRSÄKRINGAR

HUSPROFILEN

FÖR HUSETS  
ALLA RUM

Så skyddar du 
ditt bygge rätt

En flexibel  
husleverantör 

HUSGUIDE

SVERIGES FRÄMSTA

LEVERANTÖRER MED 44 FANTASTISKA HUS
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FUNKISSTIL  
Louise och Anders byggde sitt drömhus i Lidingös skärgård. Utsikten från 
deras hus är minst sagt en fröjd för ögat.
 – Vi blev kära i den här platsen då den har fantastisk utsikt över vattnet, 
säger Louise.. TEXT: JENNY OLSSON   FOTO: WILLA NORDIC

MED UTSIKT

”DET VAR EN FRIDFULL PLATS MED ETT  
TREVLIGT OMRÅDE OCH EN VACKER VARIATION 

AV OLIKA HUSTYPER. VI KÄNDE ATT DET VAR  
EN HÄRLIG PLATS ATT BILDA FAMILJ PÅ.”

VÄLKOMMEN.
På sidan av huset ligger 
huvudentrén där man 
har utsikt rakt ner mot 
vattnet. 
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uset i funkisstil med en vit putsad 
fasad ligger uppe på en höjd, 3 meter 
ovanför gatan och 16 meter över 
vattnet. Det är minst sagt en häp-
nadsväckande utsikt från huset och 
känns som en riktig idyll. Att Louise 
och Anders stormtrivs i sitt hus är inte 
svårt att förstå. 

MAXIMERAT LJUSINSLÄPP
Tvåplanshuset som är på 233 kvadratmeter rymmer sex 
rum och kök. Här finns fyra sovrum, två vardagsrum 
och kök. Huset har genomgående vitlaserade ekgolv, 
ljusa väggar och mycket ljusinsläpp i form av stora och 
många fönsterpartier. 
 Mitt i huset hittar man också ett härligt takfönster 
som maximerar ljusinsläppet. Som kontrast till det vita 
kommer en del svarta inslag runt om i huset. Till det 

har dom adderat olika färger i inredningen och även 
gjort små inslag av färger på väggarna i några utav 
rummen. Det ena barnrummet har fått rosa väggar 
och ett av de andra sovrummen har fått en blå- och 
vitrandig tapet. 
 De två badrummen går i vitt och svart med vit klin-
kers på väggarna och mörka golv med inslag av mörkt 
trä på badrumsinredningen.
 I badrummet på övervåningen hittar man också en 
stor skjutdörr mellan dusch och WC. 
Alla rum är stora och öppna och ger en känsla av en 
härlig rymd och hemtrevnad.  

ÖPPEN PLANLÖSNING
Köket som kommer från HTH har vita skåpluckor med 
en svart granitskiva över. I köket finns också en stor 
köksö där familj och vänner kan samlas vid under mat-
lagningen. ›

H
VÄLPLANERAT.
Under gräsmattan lig-
ger garaget som sprän-
gts in i berget. Tomten 
fortsätter på baksidan 
med samma yta som 
framsidan. Framsi-
dan av huset har tre 
skjutdörrspartier från 
Schücco, två på nedre 
plan och ett på det övre. 
Ovanför fönstrena går 
ett utskjutande tak med 
cederträpanel och spot-
tar på undersidan som 
lyser upp på huset när 
dagsljuset falnat. 

Idyll v id vattnet MODERNT150 tillval.
16 hus.
1 smart pris.
Genom decennier har vi som hustillverkare 
utvecklat vår tillverkningsprocess med fokus på att 
rationellt bygga attraktiva hus av hög kvalitet till 
ett mycket konkurrenskraftigt pris. Det arbetet har 
gjort oss till marknadens största småhustillverkare. 
Ett smartare val, helt enkelt.

Läs mer om våra hus på www.alvsbyhus.se
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 Kök, vardagsrum och matplats går ihop i en öppen 
planlösning. Från den delen av huset kommer man 
också ut till en stor härlig altan med utsikt över vattnet. 
I det kombinerade mat - och vardagsrummet hittar man 
också en öppen spis att värma sig vid under de kyliga 
dagarna under året. Spisen är en Spatherm med glas 
som kan skjutas upp och ner. Husets sociala ytor finns 
på nedervåningen medan sovrummen ligger på ovanvå-
ningen tillsammans med ett till vardagsrum. 
 Intill vardagsrummet finns också en härlig och stor 
balkong att kliva ut på för att njuta av utsikten även från 
det övre planet. 

RÄTT LÄGE
Både Louise och Anders är uppvuxna på Lidingö men 
sökte sig båda två in till stan efter de flyttat hemifrån. 
När de träffades var de snabbt ense om att det skulle 
köpa ett hus gemensamt att flytta till. 
 – Vi skulle flytta ihop och kände att vi lika gärna kunde 
köpa ett hus direkt istället för en lägenhet, det var vad vi 
båda ville, säger Louise. ›

2 8  VÅ R T  N YA  H U S

Idyll v id vattnet MODERNTIdyll v id vattnetMODERNT

PLATS FÖR ALLA.
I köket med öppen 
planlösning avnjuter 
familjen härliga måltider 
med sjöutsikt.
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Att hitta en tomt gick snabbt. De började leta och hittade 
en avstyckad tomt i skärgården på Södra Lidingö. På 
mindre än en månad hittade de tomten där de skulle 
bygga sitt hus. 
 – Grannhuset ville sälja hela tomten med hus men 
styckade sedan av det och sålde en bit tomt som vi köpte, 
säger Louise. 
 De kände på en gång att tomten var rätt. Den hade 
fantastisk utsikt ut över Stockholm inlopp, där alla Fin-
landsfärjorna, Vaxholmsbåtarna och fritidsbåtarna åker  
och seglar förbi.
 Paret som själva har båt tyckte att läget var perfekt då 
de fick gångavstånd till hamnen och sin egen båt. 
 – Det var en fridfull plats med ett trevligt område och 
en vacker variation av olika hustyper. Vi kände att det 
var en härlig plats att bilda familj på, säger Louise. 
Paret flyttade in i huset i juli och redan i september  
samma år kom deras första barn Noah och några år 
därefter Elise.

ARKITEKTRITAT
Tomten som var 890 kvadratmeter var långsmal då den 
bara var 20 meter bred och därför var de tvungen att 
hitta ett relativt smalt hus. ›

CCC

Idyll v id vattnetMODERNT

STÄMNINGSFULLT.
Vardagsrummet intill 
köket har försetts med 
en öppen spis från 
Spartherm och intill 
den har ett vedfack har 
integrerats i väggen. 

RYMLIGT I HALLEN.
Entrén har fått plats-
byggda klädhängare i 

asp. Dörrarna i gången 
leder till tvättsuga, 

badrum och gästrum/
lekrum. 

Bli fastighetsmäklare
medan du jobbar!
Du kan en del om fastighetsförmedling redan men saknar behörighet. 
På Malmö högskola finns en uppdragsutbildning som tar dig hela  
vägen fram till en högskoleexamen samtidigt som du jobbar.

Efter fyra terminers studier hos oss, sex helger per termin, uppfyller 
du kraven för att bli registrerad fastighetsmäklare.

Det är din arbetsgivare som köper utbildningen för din räkning.

Nästa kursstart är den 25 augusti 2016 i Malmö.  
Läs mer om utbildning och kostnader på www.mah.se/fmu

p sst! om � s�i�r av�l  

��st �n 2 �j får � ���!
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 – Vi letade bland många färdiga kataloghus men 
kände att vi ville ha ett hus som vi kunde göra om och 
anpassa som vi ville ha det. Vi jobbade båda heltid dess-
utom och hade inte heller kunskaperna för att bygga i 
egen regi. Utan vi behövde en husleverantör som kunde 
göra allt, säger Louise. 
 De hittade till slut en leverantör som kändes rätt för 
dem och som var tillräckligt flexibla för att bygga huset 
som de ville ha. 
 – Vi valde Willa Nordic för att vi med dem kunde göra 
om husets utseende och göra de tillval som passade oss. 
Huset var inget modellhus utan blev ritat helt efter våra 
behov. Jag använde mig av Floorplaner där man kan 
rita upp planlösningen invändigt och använde det som 
underlag. Leverantören hade också en bra arkitekt som 
kom med smarta lösningar. Vi hade redan från början 
en klar bild av hur det skulle se ut och Willa Nordic var 
väldigt duktiga på att ta fram det. Ett företag som hette › 

Idyll v id vattnet MODERNT

VARDE LJUS.
Ovanför trappen 
har de satt in ett 
takfönster för att 
öka ljusinsläppet yt-
terligare. 

UTSIKTEN I FOKUS.
Intill trappan vid vardagsrum-
met på övervåningen skymtar 

man också sjöutsikten. 

”...VI BEHÖVDE EN 
HUSLEVERANTÖR 
SOM KUNDE GÖRA 

ALLT.”

Det fi nns många 
anledningar att välja 
Garageportexperten™

garageportexperten.se

Bästa garantierna
Flexibla 

fi nansieringslösningar

Vi CE-märker
port & motor

Serviceavtal

Största utbudet av 
ledande varumärken

Kvalitets- &
 miljöpolicy

Experthjälp 
hela vägen

Unik 
försäkring

Arvika 0570-121 00 • Bollnäs 0278-75 10 50 • Borlänge 023-180 10 • Borås 033-41 17 39 • Enkö-
ping 0171-207 07 • Eskilstuna 016-14 44 41 • Falköping 0515-186 40 • Falun 023-180 10 • Fin-
spång/Gotland 0122-102 14 • Gävle 026-14 64 10 • Göteborg/Mölndal 031-81 15 25 • Halmstad 
035-10 49 50 • Helsingborg 042-32 85 00 • Hudiksvall 0650-150 70 • Härnösand 0611-218 18 • Jön-
köping 036-35 15 65 • Kalmar 0480-42 25 60 • Karlskoga 0586-24 06 99 • Karlstad 054-18 64 50 • 
Katrineholm 0150-189 05  • Kiruna 0980-832 00 • Kristianstad 044-19 66 22 • Kungsbacka 0300-
710 70 • Linköping 013-31 20 00 • Luleå 0920-25 41 00 • Malmö 040-21 30 15 • Motala 0141-65 
58 58 • Norrköping 011-10 35 10 • Nyköping 0155-21 40 40 • Pajala 0978-460 02 • Ronneby 
0457-704 04 • Skellefteå 0910-77 90 82 • Stockholm: Täby 08-10 13 15 • Järfälla 08-10 13 15 • 
Nacka Strand 08-10 13 15 • Sundsvall 060-56 80 70 • Söderhamn 0278-75 10 50 • Tomelilla 0417-
58 44 00 • Uddevalla 0522-179 50 • Umeå 090-12 06 20 • Uppsala 018-12 25 00 • Varberg 0340-
74 00 10 • Värnamo 0370-135 65 • Västervik 0490-122 59 • Västerås 021-641 64 • Växjö 0470-
394 58 • Örebro 019-10 24 22 • Örnsköldsvik 0660-37 51 11 • Östersund 063-12 90 06
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MASTER BEDROOM.
Louise och Anders master 
bedroom med sjöutsikt. 
Sovrummet har försetts 
med AC med frikyla, då 
kyla utvinns ur bergvärme-
hålet. Något som paret up-
plever som energieffektiv 
och tyst lösning. 

”FÖNSTRENA VAR EN VIKTIG 
PUNKT FÖR OSS EFTERSOM VI 

VILLE HA MYCKET UTSIKT.”
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LRM byggde sedan huset medan Willa Nordic leverade 
materialet. Så vi byggde med två avtal,  säger Louise. 

UTSIKTEN
Eftersom utsikten var viktig för paret så tog de ut en 
stege på tomten för att jämföra och se vart på huset och 
i vilken höjd fönsterpartierna skulle sitta för att få det 
bästa läget. 
 – Vi var med och delaktiga hela tiden, både hur huset 
skulle se ut och hur planlösningen skulle vara.  Fönstrena 
var en viktig punkt för oss eftersom vi ville ha mycket 
utsikt. Man kan till och med ligga i badkaret och titta ut 
över havet då vi satt in ett fönster där med, säger Louise. 
 När Willa Nordic byggde huset så uppförde de också 
ett garage. På framsidan av huset har en gräsmatta plan-
terats och under den ligger garaget insprängt i berget. 
 På baksidan har en trädgård uppförts och även lek-
plats för barnen med lekstuga och sandlåda. 
 Både huset och tomten känns som en plats för hela 
familjen att trivas på. Här finns grönska och fantastiska 
vyer samtidigt som huset ger plats för såväl avkoppling 
som umgänge med vänner och familj. c

Idyll v id vattnetMODERNT

HUSFAKTA c

Här bor: Louise och Anders med barnen Noah 3 år och Elise 1 år
Vart: Södra Lidingö
Antal rum: 6 rum och kök
Kvadrat:  233 kvadratmeter + garage
Modell: Arkitektritat
Stil: Modernt/funkisstil 
Leverantör: Willa Nordic

LJUD I TAKET
Badrummet på det nedre 
planet har försetts med 

högtalare i taket.

STORA YTOR.
Det stora badrummet på 
övre planet är stort och 

har försetts med jaccuzzi.
– Det är skönt med ett 

badrum där hela familjen 
får plats, säger Louise. 

BARNSLIGT FINT.
Noahs rum som också går i 
vitt men med inslag av färg på 
vägg och inredning. 

Med VästkustVillan kan du bli din egen arkitekt. Klipp och klistra, rita till och dra ifrån eller 
varför inte börja med ett helt tomt ark? Med dina idéer och vår erfarenhet skapar vi ditt 
drömhem. Precis så som du vill ha det.

På hemsidan www.vastkustvillan.se hittar du närmsta försäljningskontor. 
Du är även välkommen att ringa oss, tel. 0325-186 00.

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
VästkustStugan AB
556468-2515 | 2013-09-19

Energieffektiva hus
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