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GRANNE MED HAVET
Anrika arkitektbyrån Equator debuterar som byggherre och lanserar sex 
parhus med maximerad havsutsikt och stilren, platsförankrad inredning. 
Husen utgör en av de sista etapperna på Kronhaga Strand – den sista 
nyproduktionen nära vattnet.
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Ända sen starten 1952 har Equator arkitektkontor försett Sverige och 
världen med snillrika hus från sin bas i Stockholm. 2016 blir året när 
Equator tar steget till byggherre – med ett projekt som de redan påbörjat 
som arkitekter. Kronhaga Strand ritades av Equator för över 10 år sedan, 
och nu har arkitektfirman köpt alla kvarvarande tomter där de både tänker 
rita, bygga och sälja. Men kanske är steget till byggherre egentligen inte 
så stort, med tanke på Equators långa bakgrund i arkitektbranschen. 
Tidigare var arkitekten nämligen delaktig i byggprocessen på ett helt 
annat sätt; det ingick i arkitektens jobb att följa bygget på nära håll och 
en del arkitekter flyttade till och med ut sina kontor till byggarbetsplatsen 
för att kommunikationen skulle bli så smidig som möjligt. 
Detta förändrades på 60-talet då miljonprogrammets löpande-band-
byggande tog över. En del äldre arkitektfirmor höll dock fast vid det gamla 
arbetssättet mer än andra:

– Vi på Equator tror på en stark arkitektroll och har alltid valt projekt där 
arkitekten får ta stor plats. Att vi nu tar steget till att bli byggherre är 
egentligen bara en naturlig utveckling, säger Anders Blomkvist, affärsut-
vecklare på Equator.

Första spadtaget till Kronhaga Strand, strax väster om Fårösund, togs för 
tio år sen på dittills obebyggd hedmark. Idag finns här 70 bostäder – villor, 
lägenheter och parhus, varav ungefär 30 % är åretruntboende. Etapp 6, 
som alltså blir Equators första projekt som både arkitekt och byggherre, 
består av sex parhus, alla med utsikt över havet, inramat av högresta tal-
lar och karg stenstrand.

– Kronhaga Strand är den sista nyproduktionen som byggs riktigt nära 
vattnet, eftersom det nya strandskyddet kräver att det är minst 300 meter 
till stranden för nybyggda hus. Etapp 6 kommer att ligga 100 meter från 
havet. Husen kommer att byggas så att utsikten mot havet maximeras, 
och en inramad gård på södra sidan av huset skapar en egen avskild sfär. 
Man kan vara privat om man vill, men man kan också umgås med grannar 
på bryggan om man är på det humöret, säger arkitekt Wayne Evers.

På Kronhaga Strand är det lätt att leva ett aktivt liv. Här finns tennisplan, 
boulebana och elljusspår, förutom den gemensamma stranden med 
badbrygga, bastu och båtplatser. Ett par hundra meter från husen ligger 
Gotlands idrottscenter med simhall och gym. Och trots känslan av att leva 
mitt ute i naturen finns Fårösund med all tänkbar service på 
promenadavstånd – ICA-butik, bank, apotek, restauranger, bilverkstad 
och inte minst den legendariska biografen Roy där Ingmar Bergmans 
Skammen en gång hade världspremiär. Kronhaga Strands arkitektur är 
ritad för att harmoniera med den övriga bebyggelsen kring Fårösund, med 
den klassiska fiskestugan som främsta inspiration.

– Husen kommer att ha fasad av stående träpanel som doppats i 
järnvitriol för att få till den vackra, gråbruna tonen som känns så typisk 
gotländsk. Taket blir i falsad zink med innertak av slätspont, som 
kombineras med aluminiumklädda träfönster och altandörrar – detta är 
väldigt slittåliga material som ger ett nästintill underhållsfritt hus. 
Invändigt ser vi golv, bänkskivor och inredningsdetaljer av kalksten och 
trä; keramik- eller naturstensplattor i badrummet, och eldstad eller kamin 
i vardagsrummet. Det ska kännas att man är på landet, uttrycken ska vara 
lite mer grovhuggna, men det ska ändå vara högsta komfort, säger Wayne 
Evers.

Anders Blomkvist och Wayne Evers ser många fördelar med att arkitekten 
och byggherren är ett och samma företag. Kommunikationen blir effektiv, 
beslutsvägarna korta och man eliminerar risken att frågor faller mellan 
stolarna. Eftersom Equator ritat de andra etapperna kan man också göra 
etapp 6 snäppet vassare genom det man lärt sig under resans gång:

– Vi har helt enkelt frågat de som redan bor på Kronhaga Strand vad de är 
nöjda med i sitt boende och vad de är mindre nöjda med, så att vi kan göra 
den här etappen extra bra. Kronhaga Strand är redan ett kanonprojekt 
med sin fantastiska natur, sitt utmärkta läge, den härliga 
granngemenskapen och den genomtänkta arkitekturen. Den här etappen 
gör området ännu bättre, avslutar Anders Blomkvist.
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VÄLKOMMEN TILL KRONHAGA STRAND
Den tidigare obebyggda och strandnära hed-
marken Kronhaga Strand har idag blivit en del 
av Fårösunds framtid. 
Här har över sjuttio familjer funnit sitt paradis.
Nu är det dags att starta Etapp 6 som 
omfattar sex parhus med preliminär inflyttning 
sommaren 2017.

FÅRÖSUND, EN LITEN ORT MED STORA 
MÖJLIGHETER
Här finns bank, ICA-butik, apotek, tandläkare, 
restauranger, hotell och konferensanläggning 
för både avkoppling och arbete. Byggmarknad, 
TV-handel, bensinstation, bil- och cykelverk-
städer för helhetens skull. 

För din motion och hälsans skull finns också 
en simhall och sporthall med gym öppet dygnet 
runt. För att inte tala om den legendariska bio-
grafen ROY där Ingmar Bergmans Skammen en 
gång hade världspremiär.

FÖRVERKLIGA DITT DRÖMBOENDE
Vill du förvekliga din inre dröm? Våra arkitekter 
hjälper gärna till. Säkert har du både drömmar 
och idéer om hur du vill att ditt nya boende ska 
se ut när det kommer till interiörens form, färg 
och funktion. 
Vi som ritar och bygger i Kronhaga Strand ser 
därför fram emot att göra din dröm verklig.

www.kronhagastrand.se
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Etapp 6: 
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HUSEN





  

GEDIGET
Lokala materialval invändigt och utvändigt som speglar den 
Gotländska naturen 

KONCEPT

HARMONISERANDE
Fasader som harmoniserar med omkringliggande natur och 
bebyggelse

PRAKTISKT
Lättskötta och väderbeständiga material 

Träpanel för fasadenZincmaterial för huvud 
husets tak

Trämaterial för gästhus tak



HUSEN
6 Parhus / 2 Hustyper

Hustyper

Uteplatser

Varje hus erbjuder två uteplatser för att kunna vara ute på 
olika sätt: en privat gård mot söder skyddad från norrvinden 
och som kan öppnas mot naturen och en terrass på sidan av 
huset för att njuta av kvällssolen och havsutsikten. 

Hus A

Hus B

Hus A

Hus B

Tvåplanshus - 120 kvm

Enplanshus - 98 kvm

Hus A
Gästhus / förråd

Hus B
Gästhus / förråd
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Hus A Hus B

FASADER

Hus B Gård Gästhus

Norr

Väst

Fasad Norr Fasad Väst
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