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VILLA FRAXINUS TILL SALU VIA
EKLUND STOCKHOLM NEW YORK.
Mellan Härnösand och Örnsköldsvik ligger Villa Fraxinus, känd för sin
fantastiska trädgård där arkitekturen formar landskapet som i sin tur format
arkitekturen. Villan är nu till salu och säljs via Stockholm Eklund New York.
I början av 70-talet fann Sture Forsberg & Ingelöv Jonsson denna underbara
plats där de kunde skapa en fantastisk trädgård och för den tiden en unik
villa. Platsen var då byns grovsoptipp. Om man bortsåg från soporna fanns
här en enastående bergig naturmark. Målsättningen för anläggningen blev att
inte förstöra denna mark utan låta hus och trädgård komplettera naturen och
att aldrig dra några skarpa gränser dem emellan. Sture, som utbildad
landskaps- och husarkitekt på ”Den kungliga danska akademien för den sköna
konsten" i Köpenhamn, ritade hus och trädgård. Det som i början var en
grovsoptipp förvandlades till en prunkande trädgård med ett bostadshus
som inte liknar något annat. Trädgården blev så spektakulär att turister
började strömma till och till slut tyckte paret att det var lika bra att öppna sitt
hem för allmänheten. Sedan 1986 står både villa och trädgård öppna för
trädgårdsintresserade besökare.
Det är inte ofta man får vara med och sälja ett så pass unikt koncept som
detta. Så mycket kärlek och kunskap har lagts ned här under många år, man
ser och känner det både i trädgården och i huset” säger mäklaren Jan Ulvenäs.
Han fortsätter: ”Köparen av Villa Fraxinus kommer att få sitt eget lilla paradis
på jorden”.
Under åren har många reportage gjorts härifrån. Expressen sa bland annat
”Det låter galet, men Villa Fraxinus i Nordingrå påminner mig om Bali.
Det är den intensiva grönskan, vattenspeglarna och huset där gränsen mellan
inne och ute har suddats ut som för tankarna dit.”

Läs vidare på hemsidan för övrig information www.villafraxinus.se
INFO OM ESNY: Eklund Stockholm New York startades sommaren 2009 av
Fredrik Eklund eftersom Sverige saknade ett internationellt mäkleri
specialiserat på de mest exklusiva objekten. Under våren 2010 startades det
nya produktområdet Eklund Light för objekt under $1M och sommaren 2010
öppnades det 390 kvm stora showroomet mellan Stureplan och
Östermalmstorg.
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