
GENERÖS DRAMATIK 
HOS FAMILJEN NIELSEN
”Vi ville ha rymd och en nyskapande attityd skapat av 
mötet mellan laserad träpanel och putsade partier.”

MOMENTA ARKITEKTER v/ Siv. Ark. Viktor Johansen
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Huset ståtar vid skogskanten, de stora glaspartierna och de generösa ter-
rasserna ger ett majestätiskt intryck och borgar för att man kan ta tillvara 
så mycket som möjligt av det nordiska ljuset och soltimmarna.
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Ett dramatiskt yttre med generösa 
terrasser för umgänge på ljumna som-
markvällar och glaspartier som verkligen 
tar vara på vårt vackra nordiska ljus, det 
var vad familjen Nielsen önskade sig när 
de skulle bygga sitt nya hem. 
Och resultatet blev verkligen anslående, 
en majestätisk byggnad i klassisk funkis-
anda men med ett modernt formspråk.

Familjen valde en gyllenbrun färgskala med en vit bas in-
omhus. De gulbruna tonerna gifter sig fint med trägolvet 
och gör att de vita väggarna inte får rummen att kännas 
kalla. Huset känns ombonat och klassiskt i all sin unicitet. 
Ljuset är ständigt närvarande och de stora glaspartierna ger 
perspektiv och gör väggdekorationer överflödiga. Badrum-
met har ett vackert skålformat badkar och den strama vin-
terskogen som granne. Vardagsrummet är stilrent möblerat 
med sparsmakad inredning och möbler i klassiska former. 
Våningsplanen binds samman av den vackra trappan som 
slingrar sig från nedervåningens sällskapsutrymmen till 
sovrummen och det generösa badrummet på andra vånin-
gen. Utanför de stora sovrummen breder de väl tilltagna 
terrasserna ut sig och förlänger rummen med fantastiska 
utomhusutrymmen. På sommaren suddas gränserna mel-
lan ute och inne ut och familjen Nielsen njuter av sol och 
fågelsång genom de frånskjutna glaspartierna. Det är bäd-
dat för sköna helgmorgnar med en kopp kaffe och en trevlig 
roman i solstolen på någon av terrasserna i Villa Nielsen, ett 
av 3000 unika boenden skapade av Willa Nordic.

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON

VILLA NIELSEN

BADRUMMET HAR ett vackert skålformat badkar som heter 
Agape Spoon XL och den strama vinterskogen som granne.
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WILLA NORDICS SIGNUM är just de unika lösningarna och att 
varje hus anpassas i detalj till de som ska bo i dem. 

VÅNINGSPLANEN BINDS SAMMAN av den vackra trappan från 
Mobirolo. Trappan slingrar sig från nedervåningens sällskaps-
utrymmen till sovrummen och det generösa badrummet på andra 
våningen. Lägg märke till glasgolvet ovanför trappan.
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DEN UNIKA BYGGPROCESSEN gör att Willa Nordic kan bygga 
“lösvirkeshus på fabrik” och därmed göra processen kostnads-
effektiv och trygg. 
– Priset och byggtiden var vi överens om innan vi satte spaden 
i jorden. Willa Nordic höll vad de lovade och överträffade våra 
förväntningar genom sin lyhördhet och unika lösningar.

DE GULBRUNA TONERNA gifter sig fint med trägolvet och gör att de vita väggarnas inte får rummen att kännas 
kalla. Huset känns ombonat och klassiskt i all sin unicitet. Ljuset är ständigt närvarande och de stora glaspartierna 
ger perspektiv och gör väggdekorationer överflödiga. Vitvarorna kommer från Miele och fläktkåpan från Gaggenau.
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– VI VILLE HA RYMD och en nyskapande attityd 
skapat av mötet mellan laserad träpanel och 
putsade partier, säger familjen Nielsen.

VARDAGSRUMMET ÄR STILRENT möblerat med sparsmakad inredning och möbler 
i klassiska former.  Willa Nordics arkitekt har anpassat huset perfekt till omgivn-
ingarna och tagit tillvara på den hänförande utsikten över Oslofjorden utan att 
kompromissa med familjens integritet då insynen är minimal.
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