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Internationellt arkitektpris till skånsk New England villa
Ett privathus på Österlen har tilldelats International Property Award 2016. När arkitektbyrån Röing Arkitekter
började rita det nu prisbelönta huset fanns det bara två tydliga önskemål. Villan skulle inspireras av
New England stil och ha fasad av cederträ. För att hålla en enhetlig ton valdes därefter skiffer från Nordskiffer
till det 400 kvadratmeter stora taket. Resultatet blev ett storslaget strandhus med nya spännande detaljer
och väl avvägda materialval.
– Till en fasad av cedershingle tyckte vi att den grågröna takskiffern Lugano från Nordskiffer både bröt av fint och
gick i samma skala som resten av villan. En förutsättning var också att materialet skulle vara lätt att forma utmed
takets böjda ytor. Skifferns levande yta ger en vacker lyster till det förhållandevis stora taket och materialets
underhållsfria egenskaper uppskattas av ägarna, säger arkitekt Roger Röing.
Lokala entreprenörer bakom storslagen villa
Röing Arkitekter i Malmö har inte bara ritat Österlenhuset, som går under namnet ”New England Transformed”.
Roger Röing och hans kollegor har även varit engagerade i byggprocessen av den stora villan. För att gynna den
lokala arbetsmarknaden och för att få en så nära kontakt som möjligt med entreprenörerna bestämde de sig för
att endast anlita entreprenörer inom en radie av tre mil från byggplatsen.
– Det här beslutet är något vi är väldigt glada över. Alla hantverkare var extremt engagerade i projektet och bidrog
till det lyckade resultatet. När det gällde val av takmaterial gjorde vi dock ett undantag och anlitade Höganäsbaserade
Nordskiffer. De fanns några extra mil bort men vi är glada över denna avvikelse då vikten av att tak och fasad gifter
sig har stor betydelse för resultatet, säger Roger Röing.

Lugano takskiffer från Nordskiffer på prisbelönt New England villa. - Skiffern var lätt att forma utmed takets böjda ytor och ger en levande yta till det
400 kvadratmeter stora taket, säger arkitekt Roger Röing.
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Nordskiffer är ledande återförsäljare av skiffer i Sverige. De största kundgrupperna är arkitekter, byggföretag och fastighetsbolag. Med noga utvalda leverantörer i Norden, Spanien,
England och USA garanterar Nordskiffer alltid hög kvalitet och sten från producenter med goda arbetsförhållanden. De vanligaste användningsområdena för skiffer är tak, fasad och
golv. Nordskiffer är medlem i Sveriges Stenindustriförbund och arbetar med fokus på miljö, etik och kvalitet i stenbranschen.

