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Familjen Engdahl hade tröttnat på att lappa och laga 
sin 1970-talsvilla. De ville bygga nytt men bara under 
förutsättning att de själva fick vara med och bestämma 
över husets planlösning, material och design. 
Text & Styling Richard Bo Gardt Foto Göran Uhlin

Skräddarsydd nyfunkis
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aret Susanna och Dan Engdahl har 
gjort en intressant bostadskarriär 
tillsammans. De började med en stuga 
på femtio kvadrat och i dag, tjugo år 

senare, bor deras familj i ett nybyggt hus på 
hundraåttio kvadrat där de lyckats få sina egna 
idéer och visioner förverkligade. 

– Det här är vårt fjärde hus men det första 
som vi haft privilegiet att vara med och skapa 
själva från grunden. Vi kände oss mogna för 
denna utmaning efter nästan 20 års boende i 
villor som ständigt krävde renoveringsarbete. 
Vår förra bostad var en villa från 1970-talet. 

– Den hade förstås sin charm men det var 
alltid något som behövde lappas och lagas och 
med tre barn i hushållet är det svårt att få tiden 
att räcka till, berättar Susanna.  
Och visst, alla har inte möjlighet att leka 
Martin Timell vecka efter vecka så genom 
att bygga ett nytt hus förväntade sig Dan och 
Susanna förbättra livskvalitén för hela familjen, 
få mer tid med barnen och mer fritid för dem 
själva. 

Men först behövde de en plats att bygga 
huset på. De hade köat i flera år på att få 
en tomt i ett av Habos mest attraktiva  

P

Köket och matplatsen är harmo-
niskt integrerade. De stora fönst-

ren skapar ett tydligt samband 
mellan inne och ute. Ovanför 
super-ellipsbordet från Fritz 

Hansen hänger en mässingkrona 
som Susanna fyndat på loppis och 

sprayat svart. Hon har även själv 
tillverkat ljusstakarna i glas som 
pryder matbordet. Svarta köks-

stolar från Magis respektive Hay.

Vedkamminen från Contura höjer 
mysfaktorn i hemmet. Intill kam-
minen står pallen Have a seat från 
Housedoctor. Golvlampan i hallen 
har Susanna hittat i en container 
och målat om i svart.
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villaområden så när erbjudandet väl kom, 2010, 
var det bara att slå till direkt.

– Ja, vi brukar säga att det var tomten som 
hittade oss, säger Susanna.

Läget var faktiskt bättre än de vågat hoppats 
på. Det var en bit mark som blivit över, längst 
ut på gatan, alldeles intill skogen och allra högst 
upp i den sluttning där villaområdet är beläget. 
Tack vare den unika tomtplaceringen fick 
familjen både en storslagen utsikt över Vättern 
och maximalt insynsskydd på köpet. 

Som de flesta nybyggare var de måna om att 
huset skulle bli perfekt in i minsta detalj. 

– De viktigaste förutsättningarna för oss var 
att huset var nästintill underhållsfritt och att vi 
kunde skräddarsy planlösningen efter våra behov. 
Vi letade efter en kundflexibel hustillverkare som 
kunde erbjuda oss stor valfrihet och dessutom 
leverera hög standard, berättar Susanna. 

Efter en tids research kändes Willa Nordic 
som den husleverantör som bäst matchade 
familjens kriterier. 

– Vi satte oss ner med deras arkitekt Stefan 
Rupert och beskrev detaljerat alla våra önskemål 
och visioner. Han började sedan skissa på huset.  
När han presenterade det för oss kändes det 

Blickar man ut genom vardagsrum-
mets fönster breder den fantastiska 
utsikten över Vättern ut sig. Modul-
soffan kommer från Severins möb-

ler, aluminiumfåtöljerna är desig-
nade av Mats Theselius för Källemo 

och de svarta plastfåtöljerna är 
ritade av Tomas Sandell för Ikea.

”Jag ville ha en väggtext som kan 
göra mig glad en sån där dag då 

allt går fel, säger Susanna.   
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klockrent direkt. Det behövdes knappt några 
ändringar, säger Dan. 

Just att de själva kunnat påverka husets 
design och planlösning samt välja vilka material 
och leverantörer de ville ha kändes väldigt 
lyxigt. 

– Haha, ja det känns lite coolt att bo i ett 
hus som är specifikt utformat för oss, skrattar 
Susanna. 

Byggprocessen tog nästan precis ett år. 
Familjen flyttade in i mars 2011 och sedan dess 
har det mest handlat om att bo in sig. Susanna 
är den inredningsintresserade i familjen och 
hon beskriver det som sin främsta hobby. För 
en inredningsfantast är det förstås enormt 
stimulerande att få fria händer att inreda ett 
180 kvadratmeter nybyggt hus men det är lätt 
hänt att shoppingentusiasmen tar över. Det har 
Susanna varit väl medveten om. 

– När man är nyinflyttad får man ju genast 
massa idéer och föreställningar om hur man 
vill att det ska se ut. Men både jag och Dan var 
överens om att vi skulle leva och känna in huset 
ordentligt först genom att låta inredningen få 
växa fram en bit i taget. Så det gäller att ha is 

Met ad modolore do commy 
nonsenis adit, consecte ex-
erit alisl iure velit vulla con

”Det känns lite 
coolt att bo i ett hus 
som är specifikt 
utformat för oss”

En spännande mix av material 
finner vi i familjen Engdahls Kvä-
numkök. Mörk massiv ek och 
rostfritt varvas med högblanka 
vita ytor. Köksön är utrustad med 
smarta eluttag i sockeln samt i 
uppskjutande kontaktuttag på 
ovansidan. All armatur är från 
Borås Belysning. Alla lampor är 
ledlampor och finns även infällt i 
alla fönsternischar.
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SkRäddaRSytt i vinteRSkRUd
Här bor: Susanna och Dan Engdahl med barnen Ludwig, Arwid & Astrid
Plats: Habo, strax utanför Jönköping 
Hustillverkare: Willa Nordic 
arkitekt: Stefan Rupert 
Boarea: 180 kvm 
Rum: 6 rum och kök 

i magen och inte köpa på sig en massa onödiga 
saker, säger Susanna. 

– Men tavlor och väggdekoration kommer 
så snart vi hittar rätt. Och tills dess har vi ju 
den fantastiska utsikten att vila ögonen på, 
poängterar hon.  
 Ambitionen är dock att hålla en minimalistisk 
linje och en neutral bas som går att krydda med 
säsongsbetonade accentfärger och en mix av ny 
design och charmiga loppisfynd.

– När det gäller den estetiska biten har jag fullt 
förtroende för min hustru. Jag är mer engagerad 
i de områden som berör husets tekniska och 
funktionella aspekter, förklarar Dan. 

Med facit i hand så är det egentligen bara en 
grej som Dan och Susanna känner att de missat 
i sin skräddarsydda nyfunkisvilla.

– Eftersom vi inte vill ha en massa prylar som 
står framme i onödan känner vi nu, efter en tids 
boende i huset, att vi borde ha satsat lite mer på 
fler smarta förvaringsutrymmen. Vi räknar med 
att bo här tills våra barn växer upp men det är 
inte omöjligt att det blir ett femte husprojekt 
efter det och då har vi i alla fall lärt oss den 
läxan, säger Dan med glimten i ögat. 

Badrummet är både rymligt och stilfullt och har 
tillgång till dusch, badkar och en mysig liten bastu. 

Aspen badrumsmöbler från Aspen. Klinker och 
kakel från Konradssons Kakel Jönköping.         
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