
Innan vi flyttade in passade vi på att renovera och skapade det lilla extra vid master bedroom som vi själva 
uppskattar så mycket, den härliga walk-in klädkammaren som leder vidare in till badrummet. Några år 
senare byggde vi till vår vuxendel av huset med ytterligare en uteplats och det härliga spabadet. Vi har 
startat många sommardagar med en frukost där, även under tidig vår eller sena höstdagar ger platsen 
värme och lä med sitt skyddade läge.

Spabadet utomhus är helt fantastiskt och har fyllt en mysig funktion för hela familjen med såväl hälsa och
avslappning som i nöje och socialt med AW, julbad och skål vid tolvslaget som tradition tillsammans med 
goda vänner. Kalla vinterdagar har vi ofta startat dagen med en promenad runt Gällstaö och vidare upp till 
någon av de många slingorna i skogen.

Köket är verkligen som man säger, husets hjärta, och binder samman barnens del av huset med vår del. 
Det är där man möts och hänger runt den stora bardisken som ger en perfekt yta och har använts för såväl 
bullbak med familjen som till läxbord när vi vuxna lagar middag eller som stort buffébord vid bjudningar.  

Loftet är en bonusyta, arbetsplatsen där uppe har varit perfekt under senaste året och utsikten över 
Mälaren ger ro under Skypemöten, där uppe har vi också gästsängar och det finns gott om plats för 
ytterligare förvaring. Huset är ordentligt pandemitestat och erbjuder både gemensamma arbetsytor och 
avskildhet, fiber är installerat, bra täckning på trådlöst nät, gott om eluttag, här har 5 personer haft arbets- 
och studieplatser under 2021.

Varma sommarkvällar har vi ofta tagit en kort promenad ner i badrock till badplatsen och är man morgonpigg 
finns det stor chans att man möter en granne i tofflor och morgonrock på väg ner mot badet. 

Trädgården är utan att skryta perfekt och har passat oss 
bra. Väl uppvuxen anlagd av trädgårdsmästare en gång i 
tiden, vilket har gjort den enkel och lättskött med massor 
av härliga frukter och bär. Här finns de allra bästa och 
sötaste hallonen, tillsammans med plommon, äpplen, 
päron, vinbär, krusbär, rabarber och körsbär. I växthuset 
har vi odlat tomater och det finns ett flertal odlingslådor 
där vi har haft örter, potatis och morötter. Så det är bara 
att ta vid och fortsätta odlande och skörd!
 
Vi vill med dessa ord välkomna husets nya ägare och 
önskar er lika många och trivsamma år här som vi har haft. 

Vänligen
Hanna och Tobias

Vi hoppas det här huset ska glädja de nya ägarna 
på samma sätt som det gett oss så mycket glädje 
och fantastiska stunder under alla år. 

Vi föll direkt för den öppna och unika planlösningen 
som med stora sociala ytor ger möjligheten till 
större fester men som även ger plats till en mer 
avskild del för oss vuxna.
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