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Pål Ross: "Vi ramar in vardagen så att den
blir fantastisk"
Pål Ross är arkitekten som har gjort sig ett namn genom att rita exklusiva
privatvillor. Själv beskriver han ett typiskt Pål Ross-hus med orden hög
kvalitet, sensuellt, vackert och väl fungerande. Nu är ett av hans hus, Villa
Viken i Täby till salu som vår mäklare Adam Simpson förmedlar. Vi ringer upp
Pål för att få veta mer om den fantastiska bostaden.
Villa Viken har en ultramodern design i typisk Pål Ross-anda. Huset är en
väldisponerad och vitputsad dröm om 235 kvm med optimal funktion, öppen
planlösning och ett ljusflöde som strömmar in genom höga fönster.

– Vårt mål är att rama in vardagen så att den blir fantastisk. Ens tillvaro
består i stor utsträckning av upplevelser. Om man kan få många positiva
upplevelser mår man bättre. Vi bygger därför in många positiva upplevelser i
våra hus. Det är därför värt att gå den där extra milen och anlita oss för att få
funktioner och lösningar som underlättar i vardagen, förklarar Pål.
Platsen ska trivas med huset
För att komma till bostaden lät Pål gräva en tunnel in till huset, vilket gör
platsen ointaglig och hemlig. Tunneln ger också huset en utökad säkerhet.
Huset byggdes framför ett annat och därför har stor hänsyn tagits till det
bakomliggande huset för att inte förstöra deras värden som utsikt och
skönhet. Därför valdes ett suterränghus där hela taket är i sedum, vilket gör
att utsikten från huset bakom är vackrare nu än innan.
– Vi utgår alltid från att platsen ska trivas tillsammans med huset. Vi är
noggranna med analysen av platsen innan vi börjar projektera huset. Det ska
kännas som att huset och tomten är lyckligt gifta tillsammans!
Mycket ljus och rymd i Villa Viken
Villa Vikens exteriör präglas av den vackert formade, glasade fasaden, som
öppnar byggnaden mot ljuset och ger en fantastisk rymd invändigt. På övre
plan ligger sällskapsdelen, med vardagsrum, matsal och kök. Här har du
kontakt med fyra olika väderstreck och öppnar du upp alla fönster får du en
stark utomhusupplevelse, samtidigt som du har tillgång till allt det praktiska
som närheten till köket. Sällskapsrummen flyter samman utmed det svängda
fönsterpartiet mot altanen, som ger uteplatsen både insyns- och vindskydd.
Intill köket finns en frukostplats i en paviljonglik utbyggnad mot söder, med
fönster och fönsterdörrar åt tre håll. Längst fram i vardagsrummet har huset
en kommandobrygga där huset ”hänger ut”, en komposition som skapar en
känsla av inbyggd rörelse till bostaden.
– Jag är väldigt intresserad av fartyg och sådana tankar finns med när jag
ritar ett hus. Ett exempel är den stora uteplatsen som liknar ett soldäck på en
båt som man kan komma till från olika platser. När du står på soldäcket
omfamnar byggnaden dig och ger dig lä och insynsskydd.

En svängd trappa i vardagsrummets bakre del, som även ger sitt avtryck i
fasaden, leder ned till undervåningens hall. Här ligger familjebadrummet med
spa och bastu. Från den här delen finns en utgång till soldäcket och poolen.
Här ligger även tre av sovrummen fördelade runt ett cirkulärt lek-, och
hemmabiorum, också det med glasfasad mot utsikten och fönsterdörrar mot
soldäcket.
Kronan på verket
Högst upp på Villa Viken ligger det övre soldäcket, vilket är kronan på verket
enligt Pål själv.
– Dit går man för att se fyrverkerierna med ett glas champagne i handen. Det
är också en plats där du kan fånga de sista solstrålarna och få en ännu bättre
utsikt.
Fakta om Villa Viken
Pål Ross har varit först med mycket under sin karriär, bland annat fenomenet
att skapa hus i en begränsad upplaga. År 2010 insåg han att det fanns ett
behov av att tillhandahålla deras exklusiva design till fler. Pål tog därför fram
kollektionen Limited Edition där husen är projekterade utan en beställare. Pål
har gjort ett antagande av funktioner och möjligheter när han har ritat husen.
Villa Viken tillhör en kollektion som består av maximalt 12 exemplar där det
inbördes avståndet mellan husen ska vara minst 1 mil för att kunna erbjuda
den tidigare beställaren en exklusivitet i sitt område. Idag finns det åtta
exemplar av Villa Viken och huset på Utsiktsvägen är det första och byggdes
år 2008.
Läs mer om objektet samt kontakta mäklaren Adam Simpson här.
Vill du se mer av Pål Ross fantastiska hus?Besök hemsidan här eller kontakta
deras kontor via info@ross.se

Erik Olsson Fastighetsförmedling startade 1997 med en idé om att utmana
branschens konventioner. Att tänka nytt istället för att göra som man alltid

gjort. Att jobba metodiskt och proaktivt istället för att annonsera och vänta.
Ambitionen var att erbjuda en modern mäklartjänst som minimerar det
oroliga pirret i magen för alla inblandade och maximerar möjligheterna till en
bra affär.
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