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en knapp kilometer från bykärnan, på en insynsskyddad tomt i väster-
läge och med en vidunderlig utsikt över Kattegatt, Kullahalvön och 
Hallands Väderö, ligger det nästan 300 kvadratmeter stora nybyggda 
huset. Huset är byggt och levererat av Willa Nordic. Det är byggt med 
ambitionen att tomt och hus ska harmoniera för att vara i samklang med 
varandra och med den kringliggande naturen. Mycket fokus har lagts på 
att framhäva de detaljer som sedan länge  dominerat byggstilen på den 
skånska landsbygden och då särskilt i Torekov. Ett exempel på detta är de 
stående traditionella lockläkten med offerbräda i nederkant på fasadpa-
nelen, vilket man kan se på den gamla bebyggelsen i Torekov.

- Tomten som har bred utsikt över Kattegatt i väster förtjänade ett 
riktigt bra hus som optimerade läget, säger Anders. 

Tillsammans med projektledaren för Willa Nordic började bygget att 
planeras redan 2016 då ägaren fick möjlighet att köpa tomten där det re-
dan stod ett hus. Det befintliga huset revs efter att bygg- och rivningslov 
getts av såväl kommunen som Mark-och miljödomstolen. I januari 2017 
påbörjades gjutning av källare och platta där det nya huset skulle stå och 
i juni 2017 stod det klart för inflyttning. 

- Allt flöt på fantastiskt bra och Willa Nordic gjorde allt för att huset 
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DolD förvaring. under den stora terrassen döljer sig förråd för 
diverse maskiner. Terrassen omges av ett glasräcke från Crosinox. 

arBetsplats. I loungedelen finns 
också utrymme för en arbetsplats. 

genomgående i huset ligger ett 
valnötsgolv från kährs. 

Havsutsikt. från den stora 
terassen har man utsikt över  
kattegatt i väster, Hallands  
Väderö och kullahalvön.
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skulle bli färdigt på rekordtid, vilket det också blev med otroligt hög 
kvalitet. Projektet fortlöpte mycket väl också på grund av att kommuni-
kationen med byggaren var direkt och rak, säger Anders. 

Huset är ett enplanshus i u-form med flyglar vända mot havet i väster 
och med stora glaspartier och fönsterdörrar för att maximera utsikten 
och ljusinsläppet. 

Framför huset och mellan flyglarna ligger en terrass på dryga 200 
kvadratmeter, vilken medverkar till att under sommarhalvåret kunna 
sudda ut gränsen mellan ute och inne. Under terrassen finns en källare 
som används som förråd och de maskiner som behövs för exempelvis 
bergvärme och centraldammsugare. 

I den ena flygeln ligger ett väl tilltaget kök, matplats och umgängesdel. 
Mellan matplatsen och umgängesdelen står en fristående murad spis med 
glas åt bägge håll, vilket gör att man kan se elden både från matplatsen 
och från umgängesdelen samtidigt som den fungerar som en naturlig 
rumsavdelare. Kaminen från Spartherm är samma som återfinns i den 
murade spisen i entréhallen, också den med glas åt två håll. I den mot-
satta flygeln ligger de fyra sovrummen som alla är ensuite, samt ett extra 
allrum med skjutdörrar. I ett hus med öppen planlösning och stora sociala 

stenskivor. I köket ligger 
stenskivor i silestone och  
vitvarorna är integrerade,  

vilket ger ett lugnt och  
harmoniskt intryck. 

master BeDroom. I den ena av flyglarna ligger alla sovrum och 
i slutet ligger ett master bedroom med många och höga fönster såväl  
som fönsterdörrar. 
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interiört. redan  
på ett tidigt stadium 
involverades de nära 
vännerna på inred-
ningsföretaget rialto 
Living för att knyta ihop 
inredningen i huset.

magnifik utsikt. för att kunna 
njuta maximalt av utsikten byggdes 
en terrass på ca 200 kvm. 

terrass. den gedigna terassen 
har många sittplaster, där man kan 
slå sig ner och njuta av utsikten. 
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Bastu meD utsikt. I anslutning till det stor sovrummet ligger 
en ensuite med bastu varifrån man kan se ut över kattegatt och  
kullahalvön. de platsbyggda garderoberna kommer från Mirro.  

ensuite. I badrummet finns 
material från Inr, gustavsberg 

och Miller. Även här finns  
en dörr ut så att man på  

ett enkelt sätt kan  
nå terrassen. 

ytor är det av extra stor vikt att möjligheten att skapa avskildhet finns. 
- Det är viktigt att man i ett tidigt skede tänker igenom hur man vill 

använda huset så att planlösningen anpassas därefter. Således är det 
också viktigt att man i detta skede tänker på dörrar och vilken funktion 
de ska fylla, vilket håll de ska öppnas åt och om vanliga dörrar eller skjut-
dörrar är det mest optimala, säger Anders. 

Det viktigaste med bygget var att få huset att fungera på det sätt man 
ville i kombination med estetik och minimalt underhåll. Den stående 
lockläkten på fasadpanelen målades till exempel med tjärvitriol vilket 
inte bara ger en stilren och naturgrå kulör utan också utgör ett bra trä-
skydd, då det är baserat på äkta trätjära och inte kräver mycket under-
håll. Taket av plåt håller i många år och ytterdörrarna från Bovallsdörren 
är tillverkade av teak. 

På ett tidigt stadium involverades de nära vännerna Klaes Käll och 
Barbara Bergman från inrednings- och designföretaget Rialto Living för 
att knyta ihop inredningen med arkitekturen då detta är viktigt för hel-
hetsintrycket. Med så stora ytor är det essentiellt med en röd tråd som 
löper genom hela huset och får det att hänga ihop rent estetiskt. Nästan 
genomgående är väggarna i huset vitmålade utom på ett par ställen där 
det sitter fondtapeter. Utgångspunkten för interiördetaljerna var att de 
skulle reflektera ens smak och vara i harmoni, sommar som vinter. 

- Det bästa med huset är att det fungerar så väl, utstrålar trevnad och 
att det är mycket välbyggt. Det blev så mycket bättre än vad vi hade före-
ställt oss, avslutar Anders.         




