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vid sjön

Mathias och Christina hade länge drömt om att bygga ett
riktigt magiskt hus, med alla de där detaljerna och funktionerna som de längtat efter. Och de visste redan vem arkitekten
skulle vara: Pål Ross, vars signum är unika stenhus med
rundade former. Idag står Villa Magic där, med oslagbar
utsikt över vattnet och naturen kring sjön.
TEXT ULRIKA LINDGREN FOTO MIKAEL DAMKIER

KÖKET ÄR HEMMETS HJÄRTA. Familjen gillar att laga

mat och önskade en rejäl köksö att samlas kring.
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M

athias, Christina och sonen
bodde i ett fint litet hus på
landet. De trivdes bra men
hade en livsdröm i bakfickan - en dag skulle de låta
bygga sitt absoluta drömhus, skräddarsytt för familjens önskemål in i minsta
detalj. Ett påkostat hus med alla de där detaljerna
och funktionerna som de längtade efter! När de sju
tomterna alldeles vid sjön strax utanför Marks kommun, som de bor i, blev till salu slog de till.
– Vi tänkte: Nu eller aldrig! Marken låg så vackert till och tomterna var prisvärda. Vi köpte allihop
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och slog ihop dem till en enda, berättar Mathias.
Arkitekt Pål Ross tyckte projektet lät intressant
när Mathias och Christina kontaktade honom.
Också han tyckte tomten var fantastisk, med underbar utsikt ner mot vatten och med vidsträckta
vyer, och det kändes som en utmaning att förvalta
platsen på ett genomtänkt och hänsynsfullt sätt.
– Det kändes bra från början med Pål Ross. Han
kom hem till oss och intervjuade oss in i minsta
detalj om vad vi hade för förväntningar. Vi fick
prata om våra önskemål och idéer men också om
vår umgängeskrets, om hur vi levde och vad vi prioriterade i vår vardag. Sedan åkte han hem för att
HOME

COUNTRY

”Marken låg så vackert till och tomterna
var prisvärda. Vi
köpte allihop och
slog ihop dem till
en enda.”

LJUS OCH LUFT! Baksidan av huset, som vetter mot

sjön, består till största delen av stora glaspartier.
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FAMILJEN HADE ETT ÖNSKEMÅL: Att huset skulle se diskret och privat ut från vägen.
Den lyxiga, öppna känslan, med de runda Pål Ross-formerna och de många fönsterpartierna, skulle istället infinna sig på baksidan mot sjön. Och så blev det. Från vägen ser
huset vackert ut men inte särskilt stort, och fönstren är relativt små och utan insyn.

Koster
BY ROWICO ®

ANNONS
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DEN PAMPIGA murspisen

står i centrum. Elden syns
från flera rum.

”Det blev häftigare än
vad vi trott, med alla
stora glaspartier i ytterväggen ned mot sjön
och med den stora
rymden i entréplanet.”
Produkter i bilden ovan: Matbord 4 895 kr, Stella stol 1 780 kr/st,
vitrinskåp 10 470 kr och sideboard 7995 kr. Rekommenderade priser sept 2015.
Mer info, fler produkter, köpställen m.m. - rowico.se

skissa och vi var otroligt förväntansfulla. Det var
väldigt spännande och lite pirrigt den dagen ritningen kom! säger Mathias.

De behövde inte oroa sig - alla tre gillade Pål
Ross förslag direkt. Arkitektbyrån hade fångat upp
både Mathias, Christinas och sonens olika drömmar och de funktioner och upplevelser som de
ville ha i sitt nya hus. De stora rummen, de många
ljusinsläppen, den mäktiga murspisen mitt i huset
och det rejäla köket med köksö - allt var som de
hade tänkt sig och faktiskt lite till.
– Det blev på vissa sätt häftigare än vad vi trott,
med alla stora glaspartier i ytterväggen ned mot
HOME

COUNTRY

sjön och med den stora rymden i entréplanet. Visst
hade vi en del ändringar i planlösningen men det
var relativt lite, säger Christina.
De enstaka funktionerna var inte det viktigaste
för henne, berättar hon, utan helheten. Hon ville
att huset skulle se diskret och privat ut från vägen, så att det inte skulle dra till sig blickar från
förbipasserande. Den lyxiga, öppna känslan, med
de runda Pål Ross-formerna och de många fönsterpartierna, skulle istället infinna sig på baksidan
mot sjön. Och så blev det. Från vägen ser huset
vackert ut men inte särskilt stort, och fönstren är
relativt små och utan insyn.
För Mathias var detaljerna och funktionerna
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Modernt hantverk
– traditionella dörrar

Sekel

MED RÖTTER I 1700-TALET

Sekel känns igen på sina tidstypiska kannelyrer som vi så väl känner igen från vackra skänkar
med arbetade trädetaljer, en signal om att det har fått ta tid att mejsla fram skönheten ur
träets tillåtande yta. Den kannelerade effekten på Sekel ger ett vackert ljusspel när dagsljuset
rör sig över den tredimensionella ytan där skuggorna ger sin mönsterbild.
Kungsäter Quality doors since 1908
Att snickra och arbeta med trä var något som förr ingick i sysslorna för husbehovet. Men det fanns de som var duktigare
än andra, Gustav Johansson i Kungsäter var en av dem. Ryktet spred sig om den skickligheten hos mjölnaren på kvarnen
i Kungsäter, som medan stenarna malde satte händerna i arbete med att tillverka allehanda träprodukter. Kvarnen har
med tiden byggts ut till en modern fabrik där verktygen blivit effektivare och hanteringen lättare.
Men den unika kvaliteten på Kungsäterdörrarna sitter inte i maskinerna, den sitter i mer än hundra års erfarenhet och i
känslan för hantverket. Den sitter i händerna, ögonen och i hjärtat.
B E STÄL L K ATAL O G PÅ KU NGS ATER@ DO O RIA .S E
0320 1 9 8 0 0 | WWW. DO O RIA .S E
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ETT OCH ETT halvt år tog det att bygga Villa Magic, från första spadtaget till inflyttning. Allt är byggt på plats i det 450 kvadratmeter stora huset, som är i tre plan.
Ombonat och mysigt - och på samma gång pampigt, elegant och exklusivt.

mer viktiga. Garaget i källaren var efterlängtat, säger han.
– Motorcyklar och bilar är ett av mina intressen och i förra huset tillbringade jag alldeles för
mycket tid med att frysa i det gamla garaget. När
vi nu skulle bygga nytt ville jag verkligen ha ett
varmt, skönt och välplanerat garage med massor
av utrymme. Nu är nästan hela källarplanet garage,
förberett för hiss upp till entréplan den dagen vi
blir gamla och inte orkar gå i trappor längre…Och
vi har också en stor vinkällare där nere. Det är vardagslyx!

Ett och ett halvt år tog det att bygga Villa
Magic, från första spadtaget till inflyttning. Allt är
byggt på plats i det 450 kvadratmeter stora huset,
som är i tre plan. Interiören är luftig och ljus, med

minst sagt högt i tak. I vardagsrummet är det öppet
hela vägen upp till övre plan, med ljusinsläpp längs
med hela ytterväggen. Det är en mäktig upplevelse
för mig som besökare: den stora rymden i kombination med stenväggarna ger nästan känslan av
en kyrka. All inredning är i naturens egna material, stengolv i entrén och i köket, mörkt och varmt
trä på golvet, i trappan och på inredningsdetaljer,
läder och linne på möbler och textilier. Det är ombonat och mysigt - och på samma gång pampigt,
elegant och exklusivt.
– Vi var tydliga med att vi ville ha hållbara och
slitstarka material. Och det skulle vara material
som gick igen i hela huset. I förra huset hade vi
olika golv i olika rum och olika färger på väggarna,
det blev så rörigt. Nu är nyanserna genomgående
vitt, mörkt trä och sten, och det känns vilsamt och
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snyggt, säger Mathias.
Murspisen är husets hjärta. Den är rejäl, hela
en meter bred, och tronar mitt i vardagsrummet.
Elden syns från alla håll - från soffgruppen, från
övervåningen och från köket.
– Vi gillar båda att laga mat och det är mysigt att
stå i köket på samma gång som lågorna flammar
i murspisen, säger Christina, och berättar att just
köket var en viktig del när de planerade sin Villa
Magic.
– Ja, köket betyder mycket för oss båda. Det är
ju här man hänger mest! Köksön har både spishäll och ugn och är liksom centrum i hela huset.
Många av våra kompisar gillar att laga mat, så vi är
mycket vid köksön, lagar mat tillsammans, lyssnar
på musik och tar ett glas vin. Ljudanläggningen är
förresten en annan favorit, förutom i köket har vi

55

HEMMA HOS | MAGI VID SJÖN

”Claessonköks hantverk från
hjärtat av Dalarna får varje
finsnickare att le invärtes”
Juryns motivering från utnämningen av Årets Kök 2014.

Stolta vinnare av Årets Kök

CATHARINAS FAVORITDEL i huset
är Mathias och hennes “privata
del” i huset, med sovrum, badrum
och walk in closet i ett.

inbyggda högtalare i badrummet och ute vid poolen också, ja faktiskt också i sällskapsrummet där
vi gärna umgås ibland utan tv på kvällarna. Det är
perfekt! säger Mathias.
Sonens rum ligger på entréplanet och föräldrarnas på övervåningen. Det är en noga uttänkt plan
från Mathias och Christinas sida.
– I vårt förra hus ville han aldrig vara på sitt rum
på övervåningen. Han tog alltid med leksakerna
ned till oss i stället. Nu placerade vi hans rum alldeles intill vardagsrummet här nere istället, det är
ju här som vi vuxna oftast är. Han trivdes från första stund! Redan första natten sov han i sitt rum
och var inte ett dugg mörkrädd, säger Mathias.
Vilket jätteprojekt ni genomfört! Har det varit
jobbigt?
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– Inte jobbigt utan roligt! Men väldigt energikrävande, förstås. Vi har ju varit med i alla val, från
inredningen i badrummen till kallskafferiet i köket. Vi kommer nog inte att göra om det! Å andra
sidan så behöver vi ju inte göra om det, för nu bor
vi i vårt drömhus och tänker inte flytta.
Det märks att ni är glada över ert nya hem. Vad
är ni mest nöjda med?
Christina: Vi är så nöjda med hela huset att det
är svårt att välja ut en enstaka grej! Men Mathias
och mins privata del, med sovrum, badrum och
walk in closet i ett, är något vi uppskattar väldigt
mycket.
Mathias: Och jag gillar “kontoret” på övervåningen med alla fönsterpartier, det är härligt att
sitta däruppe och titta ut över nejden.
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”Vi var tydliga med
att vi ville ha hållbara
och slitstarka material.
Och det skulle vara
material som gick igen
i hela huset.”

Att leverera smidiga funktioner och smarta lösningar som
standard, som andra gör nu, det gjorde vi redan för 15 år sedan.
Exklusiva kök med plats för umgänge, läxläsning och ytor för
matlagning går utmärkt att kombinera. Hos oss får du alltihop!

med väldigt vacker yta, målade i precis den nyans man vill ha.
Sådant som inte syns på bilderna här utan något man måste
uppleva i verkligheten, genom att klämma och känna. Detta är
grunden och den röda tråden hos alla våra kök. Unna dig ett
kök att njuta av, varje dag, år efter år.

Under ytan på våra läckra kök finns mängder av genomtänkta
detaljer och listiga påhitt. Du kan få det du önskar dig och det
du inte visste att du ville ha!

Välkommen att uppleva köken på plats. Du hittar din närmaste
utställning på vår hemsida, www.claessonkok.se

Den höga standarden med massiva askluckor, lådor i ek och vårt
eget, unika koncept där kunden kan få handstrukna köksluckor

Tack alla nöjda kökskunder, vi är så stolta över att ha blivit
framröstade som vinnare av Årets Kök 2014 av just er!

