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Tomten ligger i en sluttning ned mot Edsviksvägen, utan
grannar på andra sidan gatan och med obehindrad utsikt över
grönområdet kring den lilla sjön Nora träsk.
Idén med huset är att du gradvis rör dig från gatan i olika
nivåer. Först i en utvändig trappa från garaget till
entrén. Därifrån fortsätter rörelsen inomhus genom sex
olika nivåer i en lång trappa som leder till
sovrumsvåningen högst upp.
Längst ned på entréplanet ligger gästrum, badrum och TVrum. Här ligger också tvättstuga, förråd och vinkällare.
Ovanför entréplanet ligger husets hjärta, en sällskapsdel
med vardagsrum och bibliotek till vänster, matsal och kök
till höger. De två delarna ligger på olika nivåer vilket
skapar ett vackert rumssamband som samtidigt skiljer dem
från varandra. Från bibliotek och matsal når du terrasser
på husets gårdssida.
Fortsätter du trappan upp kommer du till sovrumsvåningen.
Till höger ligger två sovrum och ett badrum. Fortsätter du
uppåt till trappans slut kommer du fram till ett fönster
med utsikt över gårdens terrasser i olika nivåer som
ansluter till tomtens övre del, med sina stora uppvuxna
träd.
Om du då vänder dig om kommer du till herrskapets sovrum
med klädkammare och badrum i svit mot utsikten och, mot
gården, ytterligare ett sovrum med eget badrum.
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Om du går ut från kök eller bibliotek till terrasserna på
gårdssida och runt huset till vänster kommer du till
terrassen utanför vardagsrummet, och fortsätter du ned för
den utvändiga trappan kommer du till en pool på en terrass
högt över gatan. Därifrån kan du fortsätta ned till entrén
och sedan komma ned på gräsmattan vid gatan, garage och
parkering.
Utvändigt visar huset tydligt sin uppbyggnad med två
halvplansförskjutna delar med en trappa emellan. Fasaden är
en i lärkträ, med en panel vars detaljering ger liv åt
fasaden, stora förnster och skjutglaspartier.
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