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 ÅTERFÖTT
I ÅHUS
GRANNARNA FÖRFASADE 
SIG FÖRST NÄR LENA 
OCH KENNETH REV SITT 
GAMLA HUS OCH 
BYGGDE ETT NYTT PÅ SAMMA STÄLLE. 
MEN VILKEN STILIG FULLTRÄFF BLEV DET!
AV RICHARD BO GARDT & CLAES NERO FOTO GÖRAN UHLIN

DALANDE HÄSTFORMAT. 
Ramar av samma slag, 

som dessutom matchar 

ledstången, hjälper till att 

göra väggen vid trappan 

behaglig för ögat.
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●  VI BOR HÄR Malmöparet Lena och 

Kenneth har denna villa som fritidshus.

●  BOSTADEN  Tvåplans nybyggt typhus 

från Willa Nordic. Boyta 160 kvadrat.

● LIGGER I Åhus i nordöstra Skåne.

Vårt hem

KYRKKÄNSLA. De fria bjälkarna skapar 

intrycket av ett gammalt hus där innertaket 

tagits bort vid renoveringen – men villan 

är byggd 2009. De vita plankväggarna ger 

associationer till New England. Den tydliga 

ådringen på matbordet och på golvet ger en 

lite ruff känsla som passar fint i ett fritidshus. 

Taklampan av drivved kommer från New-

port. Allmogeskåpet i hörnet ger förankring 

bakåt i tiden.

TYPHUS2
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Till vardags bor Lena och Kenneth 
superurbant i Västra hamnen i 
Malmö. Men på fritiden gillar de 
att dra sig tillbaka till det lantligare 
och mer småskaliga Åhus i andra 

änden av Skåne.
I 30 år fungerade ett hus från 1927 som 

Lenas och Kenneths fritidshus i Åhus. Men det 
gamla huset blev med tiden allt mer slitet och 
en totalrenovering började bli oundviklig.

Då bestämde sig Lena och Kenneth för att 
helt resolut jämna den gamla villan med mar-
ken. Grannarna förfasade sig. Riva ett hus som 

trots allt fungerade. Hu!
Lena och Kenneth beställde ett typhus från 

Willa Nordic. När huset väl stod färdigbyggt 
2009 sopades omgivningens skepsis bort. Det 
nya huset var ju riktigt snyggt! Och dessutom 
gick det i en gammaldags charmig stil. Gran-
narna fick kapitulera.

Charmen fortsätter på insidan. Den vita lig-
gande väggpanelen ger associationer till New 
England. De fria bjälkarna i vardagsrummet 
ger känslan av ett gammalt hus som renoverats 
till toppskick.

Åhus har fått ännu ett åh-hus! ■

● LENA OCH KENNETHS villa är mörk på utsidan, 

men invändigt är det New England-stilen som gäl-

ler, alltså vitmålad liggande träpanel, vita textilier 

och sparsmakad möblering. New England-stilen ger 

associationer till fritidshus, och det passar ju perfekt 

med tanke på att Lena och Kenneth till vardags bor i 

Malmö, och har villan i Åhus som sitt ”må bra-hus”.

Underbara

HEM25 tycker

UPPTINING. Vardagsrum-

met sett ur en annan vinkel. 

Det röda i mattorna värmer 

upp rummet, som annars 

skulle kunna bli lite kyligt 

med alla sina vita ytor.
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ROMANTISKT
Gästrummet på övervåningen går i 

romantisk stil. Härifrån går man rakt 

ut till takaltanen.

I’M SAILING ...
Den lilla segelbåten i badrummet 

är en charmig detalj som förstärker 

känslan av fritidshus. Hunden på 

golvet tillför ett stänk humor.

RETRONATTRO
Varje gästrum har fått sin egen stil 

och färgskala. Här är det retro som 

gäller, med gammal järnsäng och 

förgylld väggspegel.

DÖRR TILL DET FÖRFLUTNA
I anslutning till badrummet har en 

av det gamla husets förrådsdörrar 

satts in för att skapa en koppling till 

det förflutna. Badkar från Wester-

bergs och badlakan från Marimekko.

4designidéer 

NYENGELSKT. Sängen har 

en gavel i flätat läder som 

liksom kofferterna kommer 

från Artwood. Stativlampor 

från Slettvoll. USA-flaggor 

smälter in i en New England-

inspirerad inredning. 

TYPHUS2


