
PALMA DE 
BANKERYD

GYLLENE MEDELHAVSVÄG. Husets 

fasad mot sydväst, där Anna klappar 

katten, bjuder på en god portion Med-

elhavskänsla. De vitlackade utemö-

blerna i mitten har Anna och Andreas 

designat själva. Den sammanhållna 

färgskalan ger ett stilrent intryck. Rakt 

fram ligger köket, medan vardagsrum-

met finns uppe till höger. 

VILLAN LIGGER I SMÅLAND, MEN VISST BLÅSER 
DET PÅ NÅGOT MAGISKT SÄTT MILDA MEDELHAVS-
VINDAR OMKRING DEN? INVÄNDIGT GÄLLER 
VITT, VITT, VITT – OCH EGENDESIGNAT.
AV RICHARD BO GARDT & CLAES NERO FOTO GÖRAN UHLIN

▼VÄND
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MEDELHAVSLOUNGE. Köket har en veranda-

liknande utbyggnad med ett glastak som låter 

ljuset flyta in på matplatsen. Bordet, som är 

formgivet av Anna och Andreas, är omgivet 

av stolar från Offecct. Taklampor från Koziol. 

Köksskåp från HTH, vitvaror från Miele, fläkt 

och spis från Husqvarna. Parkettgolvet är i ask.

Visst finns det mer än ett stänk av Med-
elhavet i Anna och Andreas Wilsan-

ders villa. Här skymtar till och med 
en och annan minipalm. Närmaste 

vattendrag är dock Vättern. Kanske en 
liten aning svalare än Medelhavet, men alltid 
tilltalande för ögat.

Vackra dagar kan avnjutas på inte mindre 
än fyra uteplatser, strategiskt placerade i var 
sitt väderstreck.

Att villan är läckert möblerad är ju när-
mast en självklarhet med tanke på att Anna 
och Andreas Wilsander driver ett möbelfö-
retag, Adevo. En del av möblerna har paret 
själva designat och tillverkat, bland annat 
bordet i matsalen och det låga soffbordet i 
vardagsrummet.

Det fanns stora möjligheter att göra per-
sonliga val i typhuset från tillverkaren Willa 
Nordic.

– Slutresultatet blev mycket bättre än vårt 
förra husprojekt, då vi byggde ett hus av lös-
virke, berättar Andreas. ■

●  VI BOR HÄR Anna och Andreas Wilsander 

med sönerna Maximilian, 8, och Alec, 6. På 

bilden syns Anna och Maximilian.

●  BOSTADEN Typhus från Willa Nordic med 

boyta på 185 kvadratmeter.

● LIGGER I Bankeryd, utanför Jönköping.

Vårt hem
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Vackra dagar kan avnjutas
på fyra olika uteplatser
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LJUSET FRÅN 
OVAN
Vardagsrum-

met ligger 

ett halvt plan 

ovanför köket. 

Det är öppet 

mellan de 

båda utrym-

mena, men de 

upplevs ändå 

som två skilda 

rum.

HÖÖG VÄRME
I läshörnet kan 

man slå sig ned 

i en fåtölj av 

Eero Koivisto 

och låta lekty-

ren upplysas 

av en lampa av 

Jozeph Fora-

kis. Tavlan av 

Gunder Höög 

och fårskinnen 

värmer upp 

miljön.

VARDAGS
KONST
Det höga 

fönstret 

inramar en 

sotsvart bras-

kamin och en 

genomskinlig 

bordslampa 

– tillsammans 

blir det ett litet 

konstverk i 

vardagen. 

NORDISKA 
HÖRNET
Altanen på 

husets nord-

östra sida har 

en nedtonad 

färgskala och 

är mer svensk i 

stilen än alta-

nen på villans 

andra sida.

designidéer 4
BANG I BADET. Att ge Enrico Franzolins 

taklampa Big bang en stor roll i badrum-

met är ett djärvt men lyckat drag. Bad-

kar från Svedbergs. Kakel, klinker och 

handfat från Konradssons.

● HEMMA HOS ANNA OCH ANDREAS Wilsander 

har man använt vitt för att få fram olika sorters effek-

ter. Medelhavskänslan utomhus skapas av de vita 

räckena, de vitmålade väggytorna, parasollen och de 

vita möblerna. Invändigt är alla väggar vita, liksom 

nästan alla möbler. Vitheten inomhus skapar en 

känsla av volym. Mycket vitt kan, som bekant, bli lite 

kyligt, vilket Anna och Andreas balanserat med trä. 

Både parkettgolvet i vardagsrummet och den mörka 

arbetsbänken i köket ger en varm och organisk känsla.

Underbara
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