NEW ENGLAND-HUS

Det är inte svårt att
förstå varför Monica
och Mats valde den här
platsen för sitt hus.

Vid havsbrynet
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NEW ENGLAND-HUS

MARINA

DRÖMVILLAN

Efter att ha spenderat mycket tid i nordöstra USA hade
Monica och Mats länge drömt om att uppföra sitt eget New
England-hus hemma i Sverige. Idag står deras marina drömvilla
äntligen på plats i Onsala utanför Göteborg.
Text: Mikael Torstensson & Nora Lindkvist Foto: Devis Bionaz
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NEW ENGLAND-HUS

M

Vid havsbrynet

onica och Mats tillbringar
mycket tid i USA där de
är delägare i ett företag i
medicinteknik-branschen.
Många gånger har paret
fascinerats av de vackra husen i New England norr om New York. Drömmen var att
någon gång i livet få förverkliga sitt eget
New England-hus hemma i Onsala utanför
Göteborg.
– Vi bodde i Onsala och hade under
många år fascinerats över en tomt med en
fantastisk utsikt. På tomten stod ett riktigt
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ruckel och vi undrade i vårt stilla sinne vem
som bodde där, berättar paret.
Av en händelse råkade paret kort därefter
se att fastigheten låg ute till försäljning på
Hemnet. Just då befann de sig utomlands
men tvekande ändå inte att slå till.
– Vi hade tittat på den så många gånger
under våra promenader ner mot havet i
Onsala, och bestämde oss direkt för att köpa
den. På tomten fanns bland annat Onsalas äldsta tennisbana där många gamla välkända
profiler hade spelat. Banan ska nu renoveras
och bli som i fornstora dagar, säger paret. »
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NEW ENGLAND-HUS

FAKTA

Här bor: Monica och Mats.
Var: Onsala, utanför Göteborg.
Byggarea: 231 kvm.
Tomtarea: 4228 kvm.
Antal rum: 6 rum plus uterum.
Byggår: 2011.
Husleverantör: Willa Nordic
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