
D R Ö M M E N  O M  I T A L I E N



Många drömmer om att ha ett boende i Italien. 

Ett andra hem i Sydeuropa. En plats att komma till när man vill.

Där man kan ställa en vas solrosor på bordet, 

fylla kylskåpet med ostar från den lokala marknaden 

och byta några ord med barägaren i byn. 

Och sist men inte minst njuta av ett glas vin från den egna gården.
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Fyra entusiaster. En drom.

Vi tittade på ett slott, på två slott, på flera slott. Men föll till sist för ett gammalt gods där halva taket  
hade rasat in och solblekta gardiner fladdrade bakom trasiga fönsterrutor. En stor och vacker ruin med ett 
fantastiskt läge. Från tomten ser man ut över det böljande landskapet med gröna kullar, gula fält, bruna 
åkrar och vildvuxen skog. Samtidigt är det nära till flera charmiga småbyar där man kan ta en kaffe på den 
lilla piazzan och köpa förstklassiga råvaror hos slaktaren eller grönsakshandlaren. 

Platsen heter Porto. En självklar hemmahamn för det behagliga livet som vi alla längar efter.       

j a n i z i kow i t z  är arkitekt och har bland annat ritat 

Göteborgsoperan. Tilltalas gärna med smeknamnet Izi. 

pau l a i sa k s s o n  frilansar som skribent inom journa-

listik, information och marknadsföring.

t o b b e o c h f r a nc e s c a wa s s e n i u s  drev den  

populära italienska restaurangen That´s Amore i 

Göteborg i flera år. Sommaren 2015 sålde de rörelsen 

och väntar nu på att få sätta tänderna i ett nytt projekt. 

Tobbe och Francesca ligger också bakom vinklubben 

Cantina del Vino där cirka 60 personer med intresse för 

italienska viner träffas regelbundet och provar rött eller 

vitt från olika regioner.

Vår dröm utspelar sig i mitten av Italien, i regionen Umbrien. Här vill vi  
starta en vingård tillsammans med andra som längtar efter något eget i Italien.

I jakten på ett lämpligt objekt för vår vision har vi rest runt i Umbrien och 
tittat på allt från slott till ruiner. Nu har vi äntligen ett koncept som vi vill 
presentera.

Välkommen att följa med på resan!

FOTO :  U R BA N  S W E N N I NG

FOTO :  U R BA N  S W E N N I NG



Umbrien. 
En plats att langta till.

Att komma till Umbrien är som att kliva direkt in i den italienska vardagen, 
vare sig man är ute på landsbygden eller i någon av de små medeltida städerna.

Tidigt på morgonen rasslar jordbruksmaskinerna igång ute på fälten samtidigt 
som butiksägarna i byn sätter nyckeln i låset. Caféerna slår upp dörrarna och 
kyrkklockorna vid den lilla piazzan förkunnar att dagen har börjat. Efter lunch 
tystnar allt som på ett givet klockslag när allt stängs igen för ett par timmars 
eftermiddagsvila. 

På kvällen samlas familjerna runt matbordet. Under natten är det alldeles stilla 
bortsett från cikadornas gnissel och hundskall långt bort i fjärran.

Umbria è il cuore verde d`Italia – Umbrien kallas för Italiens gröna hjärta.



På helgerna drar många umbrier på sig gummistövlarna och ger sig ut på  
vildsvins- eller tryffeljakt. Året runt ordnas det fester och festivaler med olika 
teman i byarna. Nästan alla dagar i veckan är det marknad någonstans med 
lokala specialiteter till försäljning.

Trots sin skönhet har Umbrien förskonats från de stora turistströmmarna och  
är fortfarande en oupptäckt pärla. Vägarna slingrar sig fram förbi lummiga 
skogar, vinodlingar, åkrar och solrosfält. Längst bort vid horisonten avtecknar 
sig de blånande bergen mot himlen. I medeltidsstäderna har mycket av den 
ursprungliga karaktären bevarats.  

Umbrien är en del av Italien som det är lätt att bli förälskad i.

ROM

TOSCANA

UMBRIEN

MARCHE

LAZIO

ABRUZZO

Rom

Florens

Siena

Montepulciano

Cortona

PORTO

Chiusi

Perugia
AssisiPanicale

Città della Pieve

Orvieto

Terni

Norcia

Montefalco

Lago di Trasimeno

A1

A1



Vår vingård har ett idealiskt läge. Åt ena hållet skymtar Lago di Trasimeno, 
Italiens fjärde största sjö. I teveserien Solens Mat kunde man följa Bo  
Hagström när han besökte sjön och pratade med gamla fiskare som fortfaran-
de använder sig av uråldriga fiskemetoder. I mitten av sjön ligger tre öar med 
både gammal historia och badstränder.

Åt andra hållet från gården ser man silhuetten av staden Montepulciano som 
är berömd för sin renässansarkitektur och sina fantastiska viner.

Ännu närmare Porto har vi Panicale, Pacino och Città della Pieve, små  
medeltidsstäder med ett myller av trånga gränder där det känns som att tiden 
har stannat.

Ljumma kvällar visas det engelsktextad/engelskspråkig film under stjärnor-
na vid Trasimenosjön. I slutet av sommaren kan man också gå på Trasimeno 
Blues Festival.

L AG O  D I  T R A S I M E NO M O N T E P U LC I A NO

Idealiskt lage



Från Rom tar det bara cirka en och en halv timme med bil till Porto 
via motorvägen A1. Det går också att åka tåg från Roma Termini till 
Chiusi vid gränsen till Toscana och fortsätta med bil därifrån.

I området finns mycket att uppleva för såväl kultur- som natur- 
älskaren. Det är till exempel inte långt till slow food-staden Orvieto, 
eller Perugia som är Umbriens ”huvudstad”. Där finns ett känt  
universitet med populära italienskakurser. Varje år äger Umbria  
Jazz, en av världens bästa jazzfestivaler, rum i Perugia.

Ett annat intressant mål är staden Assisi med Sankt Franciskus  
Basilika som är uppsatt på Unescos världsarvslista. 

Vill man till Florens, Siena eller Cortona över dagen är det också 
fullt möjligt.

O RV I E TO

P E RU G I A

S I E NA F LO R E N S

A S S I S I



När hösten kommer och det börjar bli kyligare ute är det läge att besöka 
någon av de klassiska kurorterna med varma källor som finns i närheten.

Det ligger också många vandringsleder inpå knuten. Likaväl är det inte
särskilt långt till närmaste golfbana.

Och faktum är att det går att åka skidor på vintern i bergskedjan  
Appeninerna knappt två timmar från Porto. Där ligger bland annat  
Monte Amiata som är 1 738 meter högt och har åtta liftar. Skidsäsongen 
varar från december till mars och det finns även längdskidspår. 

En battre plats
att forverkliga drommen pa 
tror vi ar svar att hitta.



B
Vid planeringen av gårdens innehåll har vi funderat kring ordet livskvalitet.   
Det kan betyda olika för olika människor. Men vi tror att många av oss vill 
kunna koppla av och ha ”100 procent semester” i Italien. Man vill slippa  
måla om huset, klippa gräset eller trixa med banker och myndigheter.

Som delägare kan du njuta av alla fördelar med din bostad och slippa de  
nackdelar som ett enskilt ägande ofta för med sig.
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Behaglig tillvaro utan bekymmer



•  Du får ett boende med hög kvalitet i välplanerade och bekväma lägenheter som har wi-fi.

•  Du har tillgång till utomhuspool, spa, sällskaps- och konferensutrymmen.

•  Du kan gå till restaurangen när du inte själv vill laga mat. 

•  Du får en egen vinkällare plus att vi har en större gemensam vinkällare för gården och restaurangen.

•  Det finns bilar, mopeder och cyklar för utlåning eller uthyrning.

• Under hela säsongen arrangeras det kulturella utflykter och andra aktiviteter.

•  Ett driftbolag tar hand om alla löpande kostnader och räkningar.

 

VVingård full av innehåll



För dig som vill göra saker i sällskap med andra kommer det finnas möjlighet att 
följa med på utflykter till olika intressanta platser i och utanför Umbrien.

Vi ska också  ha aktiviteter på själva gården. Till exempel vinprovningar eller kurser 
i italienska, vinkunskap, akvarellmålning och matlagning på italienskt vis.

Egentligen finns det inga gränser för vad vi alla kan hitta på tillsammans.

AAktiviteter och utflykter



Ritningarna på vingården är delvis inspirerade av antik romersk arkitektur. Till exempel ligger 
huvudbyggnadens två huskroppar runt varsitt atrium. Likaså är swimmingpoolen omgiven av fyra 
arkader för att likna ett romerskt termalbad. I övrigt är gårdens formgivning inspirerad av den enkla 
och robusta byggnadstraditionen som sedan flera tusen år präglar den italienska landsbygden. 

Ritningarna är redan klara och förhandsgranskade av en lokal byggnadskonsult. Vi har även tagit 
fram en investeringskalkyl.

Läs vidare om de ekonomiska förutsättningar i den lösa bilagan som medföljer broschyren.
      

Genom att försiktigt plocka ner och putsa de gamla stenarna kan vi återanvända dem för att uppföra  
en ny gård med alla kvaliteter som vi vill ha. Att bygga nytt istället för att flytta in en befintlig gård 
innebär att varje kvadratmeter blir funktionell och energieffektiv. Vi slipper också obehagliga över- 
raskningar som kan följa på köp av gamla hus, som dåliga stammar, takläckage och mögel.

Med respekt för omgivningen blir det ändå en byggnad i traditionell stil – en gård mitt ute på landet.

FA SA D  M OT  VÄ ST E RFA SA D  M OT  NO R R

FA SA D  M OT  Ö ST E R FA SA D  M OT  S Ö D E R

BBoendet blir verklighet



Casale in Porto, Umbria
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För att beskriva huvudbyggnadens innehåll är det enklast  
att börja längst ner i källaren som är delvis dagsljusbelyst.  
Där ligger konferensutrymmen och ett spa, tillsammans med  
en stor vinkällare.

På entréplanet finns en lounge med reception. Där är också  
restaurangen placerad med plats för 100 matgäster, varav  
hälften i en inglasad veranda.

Gårdens lägenheter är fördelade över entréplanet och första 
våningen. Förvaltarlägenheten som ligger på markplan är 100 
kvadratmeter stor, medan de övriga är på 50–70 kvadratmeter.
Alla lägenheter består av hall, två badrum, sovalkov/arbetsplats, 
vardagsrum och ett välutrustat kök/pentry. På loftet ligger  
dessutom ett sovrum med plats för dubbelsäng. Samtliga lägen-
heter är ljudisolerade och har luftkonditionering.

Vardagsrummets takhöjd på 4,5 meter gör att lägenheterna 
upplevs som luftiga och ljusa. Till varje lägenhet hör en balkong 
eller uteplats. Wi-fi finns också, förstås.

För att skapa en härlig kontrast mellan gammalt och nytt består 
inredningen av både antika möbler och modern nordisk design. 
Väggar, golv och tak tillverkas främst av äkta naturmaterial från 
det omgivande landskapet.

FFattoria med nordiskt ljus



E
Till gården hör fem hektar mark som är lämplig för 
vinodling. Men att etablera en vingård kräver tålamod. 
Nyplanterade vinrankor behöver ett par år på sig för  
att ge frukt och därefter dröjer det ytterligare några  
år innan klasarna har vuxit till sig. 

Under tiden får vi möjlighet att följa hela förloppet 
från plantering till skördedags och sedan ta del av hur 
vinet går från ungdomligt till moget och vuxet. Målet 
är en småskalig produktion av högkvalitativa viner.

Självklart kommer vi också att kunna odla grönsaker 
och ha egna olivträd. I trakten finns flera oljekvarnar 
som pressar oliverna med gammaldags metoder. 

Egen vinproduktion

Jordprover har visat att  
marken lämpar sig för odling 
av bland annat druvorna  
Sangiovese, Merlot och  
Cabernet Sauvignon.  



RRestaurang med lokalt tugg

Antipasti
Primi  
Secondi 
Dolci

På gården ska det finnas en restaurang som är öppen 
för alla delägare och besökare. Driften av restaurangen 
överlåts till en arrendator och maten som serveras ska 
ha hög kvalitet med lokala förtecken. Det ska också 
finnas ett stort utbud av regionala viner inklusive 
gårdens eget.

På menyerna i Umbrien hittar man 
ofta pasta som är smaksatt med 
svart tryffel eller färs på vildsvin, 
pici con cinghiale. 
 
Andra specialiteter är bönor, kik- 
ärter, linser, saffran och för att inte 
glömma parmesanostens släkting 
– pecorino.



Investering med mervärde

Du blir delägare i ett svenskt bolag som äger vingården. Du lånar in pengar till bolaget vilket 
innebär att du allt eftersom får tillbaka din investering. Gården drivs av Tobbe och Francesca 
som bildar ett italienskt bolag som i sin tur hyr anläggningen. Driftbolaget betalar en omsätt-
ningsbaserad hyra. Om delägarna inte är nöjda med driftbolaget kan det avsättas.

Varför äga tillsammans?

Vi ser att ett gemensamt ägande är en förutsättning för detta projekt. Poängen är att uppnå både 
maximala intäkter och flexibilitet i utnyttjandet av lägenheterna. För att optimera avkastningen 
äger du inte en specifik lägenhet. Men tanken är att det alltid ska finnas en ledig lägenhet till 
dig när du än kommer. Dina privata tillhörigheter förvarar du i ett lättåtkomligt förråd. 

Att äga gemensamt gör det möjligt att skapa en enkel och transparent fördelning av intäkter och 
kostnader. Det blir också kostnadseffektivt att deläga bilar, cyklar, spa, utomhuspool, bibliotek 
med mera.

Genom att äga gemensamt skapar vi dessutom en värdefull samhörighet.

På sikt kommer din lägenhet att stiga i pris. När du inte är där hyrs din lägenhet ut till turister. 
Hyran som det svenska bolaget inkasserar betalas tillbaka till ägarna efter varje bokslutsår  
enligt gällande svenska lagar och förordningar tills dess att lånet är återbetalat.

B L I  Ä G A R E  T I L L  E N  V I N G Å R D



Tobbe Wassenius 073-687 65 00 t.wassenius@gmail.com

Francesca Wassenius 073-651 76 06

Jan Izikowitz 070-530 57 83 jan.izikowitz@tengbom.se 

Paula Isaksson 076-015 06 09 paula@frilansskribent.se

Kontakta oss så pratar vi vidare.

I N T R E S S E R A D  AV  A T T  B L I  D E L Ä G A R E ?


