
Stora Pölsans väg 14 - Hjuvik 

Skulle inte det här vara en bra tomt för er, stort garage och nära havet?  

Det var svärfar som frågade och vi åkte till Hjuvik för att titta, hösten 2004. Det slutade med 

att vi köpte tomten och en lång process av tankar, planering och specifikation tog vid. Huset 

byggdes under 2006 och stod klart mars 2007, så roligt, men så mycket tid det tog. 

Tanken var att bygga ett riktigt praktiskt hus från grunden, i balans med det fina läget och 

det befintliga trebilsgaraget. Varken för litet eller stort och framförallt minimalt med 

underhåll. Efter att ha träffat och utvärderat +10 husföretag föll valet på Willa Nordic och 

arkitekturen vi gillade bäst ritades av Peo Oskarsson. Huset skulle vara i ett plan med 

stenstomme, fönster i aluminium och självklart med bergvärme till den vattenburna 

golvvärmen i plattan på mark.  

(Nu blev det inte Willa Nordic då projektledaren vi hade förtroende för bytte bolag, men det är en annan historia)  

 

Blev det som ni tänkte er och vad skulle ni ändra är de två vanligaste frågorna vi fått under 

åren sedan vi byggde huset.  

Och svaret? Det blev så mycket bättre än vi hade förväntat oss, ja till och med läget var 

bättre än vi väntat oss och vi fortsätter att upptäcka nya pärlor i närområdet varje månad.  

Vi finner fortsatt nya stigar för mountainbike och löpning. Att en vardagsmorgon kunna ta 

en lagom jogg, komma ner till en av badplatserna där vi får ett dopp, för att sedan 

promenera hem och äta frukost på altanen innan jobbet börjar, det är vardagslyx. 

Huset i sig skulle vi inte ändra någonting, det har tjänat våra behov perfekt, och varit en 

perfekt plats att ha gäster, leva och arbeta. Även i en tid då man spenderat mer tid än 

normalt hemma pga Covid har det fungerat som tänkt.  

Vi har vår privata del med sov, bad, film rum och Marias kontor bakom skjutdörren. 

Superpraktiskt kök med gasspisen som vi älskar och dubbeldörrarna som står på vid gavel 

mot altanen för det mesta. Matplatsen där vi äter middag med vänner innan vi flyttar till 

sofforna för kaffe och långa samtal samtidigt som braskaminen sprakar en kulen kväll i 

januari. Gästerna känner att de kan dra sig undan och sköta sig själva i gästrummet med 

eget badrum.  

Altanen som ligger i hörnet mellan söderväggen på garaget och i lä för västanvinden av 

huset har ett eget mikroklimat som gör att vi kan sitta där och äta lunch från februari till 

november när solen skiner. Det senaste året har det varit en i det närmsta livsnödvändigt. 

Trädgården har bara en häck att klippa och sköter sig själv med Automover.  

Vi ser också massor möjligheter att utveckla det vidare. Några av idéerna vi skissat på har 

varit världens coolaste barnrum av det stora rummet vid entrén med sovloft rutschbana, 

ribbstol och ringar mm., ett uterum på gaveln i väster och en stenlagd uteplats i hörnet 

mellan vardagsrummet och filmrummet. Hitta uthyrningsmöjligheter med Attefalls hus där 

det finns flera möjliga placeringar på tomten eller lyfta taket på garaget och göra en liten 

lägenhet där. Jag hoppas att få promenera förbi huset i framtiden och se hur fint nästa 

ägare har förverkligat deras idéer. 

 


