
Säljarens brev 

Lilleby Kronogård har alltid varit en plats vi båda drömt om att få bo. När vi 2019 bestämde oss för att börja leta 

hus dök denna underbara bostad upp på marknaden. När vi klev in i huset var det som kärlek vid första 

ögonkastet – vi kände oss så hemma i bostaden. Huset hade enbart haft en ägare tidigare sedan det byggdes, 

pedanta sådana, vilket märktes på ytskikten i bostaden som var mycket väl omhändertagna. Bostaden i sin helhet 

var mycket välskött, vilket passade oss som också är lagda åt det hållet. För oss är det viktigt att ta hand om och 

vårda sina ägodelar. Även då huset vid tillfället var 9 år gammalt fick vi känslan av nyproduktion – underbart! 

Vi är en familj med två vuxna och två barn. Våra söner är sju och sjutton år gamla. Önskemålet för vår äldre pojk 

var att ge honom ett riktigt rymligt sovrum där han får plats med både gaming-skrivbord och en härlig “hang-

around-plats” för sina vänner. När vi flyttade in var det då självklart att ge honom det största sovrummet på 

nederplan som är riktigt rymligt för sådana aktiviteter, och hans vänner har älskat att komma hit och umgås. Att 

ge barnen och ungdomarna en trygg plats att vara på är så viktigt för oss, vilket vi verkligen kunnat ge dem med 

denna underbara bostad.  

På våren/sommaren är det sol på altanens baksida hela dagen, och med hjälp av planket och häcken på 

baksidan finner man sitt privata space på uteplatsen.Här kan man ligga och sola utan att bli sedd eller störd av 

grannar om så önskas. Här har vi också haft härliga grillkvällar med vänner och bekanta. Altanen är både stor och 

mysig på en och samma gång – här trivs vi! Möjligheten finns även att flytta ut häcken i norvästra kanten, då 

tidigare ägare inte planterat häcken vid tomtgränsen utan snarare en bit in. Vår plan var att flytta ut häcken till 

tomtgräns och sedan bygga ut altanen på den nordvästra flanken in mot sluttningen för att utöka uteplatsen med 

ett utekök. För den kreative finns många möjligheter! 

Vid husets framsida beslutade vi hösten 2020 att lägga om uppfarten för att få plats med två bilar i bredd plus en 

naturlig gångstig upp till huset. Ett plus med stenläggningen är dessutom att hela tomten får ett mer tilltalande 

intryck av huset. Vi är så nöjda!  Vi använde oss av en gedigen entreprenör för hela arbetet för att undvika att 

stenarna ska skjunka eller skjuta åt sidan när tunga bilar står parkerade där (kanstenarena är gjutna för att inte 

glida ut och bärlagret tillräckligt tjockt anpassat för trafik av personbilar). Till våren 2021 hade vi planerat att lägga 

ut rullgräs intill häcken. På sommaren har vi här en studsmatta för barnen att hoppa och leka på. Intill husets 

västra sida hade vi även planer på att sätta upp ett fristående förråd, vilket vi fått godkänt av närmsta granne. 

Grannarna här på gatan är underbara och vi har fantastiskt härligt gemenskap, där vi i både små och stora 

sällskap samlas för att grilla i skogen med barnen, fira Halloween, hålla kräftskivor ihop, pimpla vin, spela padel 

med både barn och vuxna och mycket annat. Vi hjälper varandra, och har härligt häng ihop här på gatan. Bättre 

grannar kan man inte önska sig! 

Ett stort plus för oss som barnfamilj är närheten till skola, förskola, natur och havsbad. Området är tryggt att 

släppa ut barnen i för att leka. Vår minsta har 2 minuter till skolan med gångbana hela vägen, vilket är väldigt 

betryggande. En kort cykeltur eller promenad för oss till havet, och det är underbart att kunna ta en promenad 

från vackra Sävvik hela vägen bort till Sillvik havsstrandbad. Svart express tar en också snabbt in till stan, och går 

ofta - kommunikationerna är goda. 

Det är med sorg i hjärtat vi säljer vårt älskade hus. Vi är övertygande av att huset kommer skänka mycket glädje 

till nästa ägare och många år att trivas i en lättskött och vacker bostad.  

Bästa Hälsningar 

Annica & David 


