
Drömvillan 
som blev sann

För 15 år sedan bodde Hannah och Johan i en 2,5:a på Sankt Eriksplan. Idag bor de i en vit New 
Englandvilla på 244 kvadrat tillsammans med sina två barn i den Saltsjö-Booiska idyllen. Resan hit  

var lång och inte helt oproblematisk, men sedan juli 2011 har familjen hemmet de drömt om.  
Text Josefine Hagström Foto Pierre Wester Styling Rebecca Boutelje
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Villa HannahI SaltSjö-Boo

römhemmet, som Hannah själv ritat, hade hon nog aldrig 
kunnat gissa skulle ligga i Saltsjö-Boo, 20 minuter från 
Stockholm där hon är uppväxt. 
– Gud, jag är ju en stadsmänniska! Men nu är det nästan 

tvärtom, säger Hannah över en kopp te i den grå soffan i övervåningens 
sällskapsrum. 

Kaffe har hon aldrig lärt sig dricka, tjejen som omöjligt ser ut att kunna 
vara mamma till en trettonåring och en åttaåring. Men så har hon också 
hunnit med att bli PR-chef för Canada Goose Europa på sina 35 år. 

Hon och Johan valde att flytta till Nacka där Johan är uppväxt när 
Hannah väntade äldsta barnet Tom. 2,5:an vid Sankt Eriksplan kändes 
för trång och större lägenheter kolossalt dyra. Flytten gick till ett radhus 
på ungefär 130 kvadratmeter. Ganska snart började Hannah drömma om 
och skissa på ett nytt hus. Samtidigt inredde hon det i huvudet.

– Jag samlade en inspirationsmapp, jag började blogga om inredning 
och husplaner, läste tidningar.

På luffen
Huset som tog form i Hannahs drömmar är ett New Englandinspirerat 
hus i två plan med liggande vit panel både utanpå och inuti. Men – det 
tog nästan tio år innan familjen faktiskt kunde flytta in i huset som hon 
så länge har planerat. När Hannah och Johan äntligen hittat en tomt i rätt 
område – nära skola och dagis så barnen kunde ha kvar sina kompisar – i 
en storlek som tillät bygglov på ett så stort hus som de ville ha, la de bud 
direkt och fick tomten bara några dagar senare. 

– Jag var ute och powerwalkade i området på midsommardagen för två 
år sedan när jag såg tomten. 

Radhuset såldes och möblerna magasinerades. Tanken var att bo tillfäl-
ligt i ett hyreshus eller lägenhet medan det nya huset byggdes, men allt 
drog ut på tiden mer än de kunnat föreställa sig. Familjen på fyra perso-
ner flyttade in i en stuga på 48 kvadratmeter där de blev kvar i över ett år. 

– Vi har verkligen levt på luffen i ett och ett halvt år. 
Hannah och Johan hade först bestämt sig för att börja bygga med en an-

nan husleverantör, men dolda kostnader dök upp och de valde att avbryta, 
vilket ytterligare förlängde processen. Istället fick de kontakt med Rörviks-
hus genom en vän som byggt med dem. Den här gången kändes det rätt. 

– Vi fick ett fantastiskt bemötande. Jag kom med en egen skiss, de för-
bättrade den och gav oss tips om småsaker, som att dörröppningar borde 
flyttas till exempel. 

Resultatet är precis så fantastiskt som Hannah tänkt sig, fick hon göra 
om projektet skulle hon inte förändra någonting. Rörvikshus är också 
nöjda med resultatet av Hannahs ritning, så nöjda att andra kunder nu 
kan hitta en ”Villa Hannah” i deras huskatalog.

HindeR På vägen
Resan fram till idag har varit lång, rolig och jobbig. Några saker återstår 
att göra för entreprenören, som familjen inte är helt nöjd med.

– Jag har lärt mig att man verkligen ska läsa det finstilta och vara 
extremt tydlig med vad man vill ha, annars blir det lätt fel. Vi hade verkli-
gen behövt en gigantisk checklista. 

Hannah ger ett exempel på hur lätt det är att ta något för givet och att 
man som kund måste vara med i alla delar av processen.

– Vi kanske tycker att vissa saker är självklara, man blir lite naiv. Till 
exempel byggs rören i badrummet utanpå väggen om man inte talar om 

D
”Jag var ute och powerwalkade på midsommardagen när jag såg tomten.”

Från hallen nås 
det stora köket 
med köksö. 

Hallens marmorgolv är blankt 
och går igen i badrummen. 

Hannahs förkärlek 
till ljus är uppenbar 

redan i hallen. 
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att de ska byggas in. 
I juli 2011 flyttade familjen äntli-

gen in i huset som är 200 kvadratme-
ter större än stugan de bott i sedan 
2009. Sedan dess har trösklarna 
sprungits ner av barnens kompisar, 
vilket bara är roligt tycker föräldrarna.

– Vi har byggt huset för deras skull, 
så att de kan ta hit kompisar som kan 
sova över när de vill. 

Tom och Tyra har identiska rum på 
övervåningen med generösa ytor och 
varsin klädkammare. I klädkammarna 
finns extrasängar till kompisarna, 
och ett antal Canada Goose-jackor 

förstås. De fick själva välja inredning och fondtapet och trivs väldigt bra 
med att inte behöva dela rum längre. 

– Det var viktigt att barnen fick stora rum som de själva fick bestämma 
över. Tyra är väldigt tjejig och ville ha blommigt, medan Tom som vill bli 
pilot valde en tapet med flygplan, säger Hannah.

neW englandsJäl
På samma våning har föräldrarna sitt sovrum och ett nästan lika stort dres-
singroom där skjortor och byxor hänger färgkoordinerade på likadana galgar. 
Hannah har mycket kläder och i drömhuset har även de fått sitt egna, rejält 
tilltagna, utrymme. Hannah och Johan är genomgående väldigt ordningsam-
ma och vill hålla rent, vilket de också vill lära barnen. Inredningen är sober i 
naturfärger, gedigna material och en hel del ljus – både levande och fotlampor 
i varannat hörn. Varje detalj ska följa huset.

Villa Hannah I SaltSjö-Boo

”Vi ville ha ett kök med restaurangkänsla. För oss är köket en central punkt, hjärtat i huset.”

Industri möter hemtrevnad.  
Gasspisen från Smeg var ett 
självklart val. Stänkskydd också 
från Smeg. Den stora fläkten 
kommer från Fjäråskupan. 
Rostfria lampor från Mio.

Köket kommer 
från Tibro och har 
granitbänkar. Här 

bakas och lagas det 
en hel del mat.

Köpmannadelens små 
lådor i Tibroköket är en 
favorit och fin detalj.
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– Den här stilen är för mig den ul-
timata hemtrevliga stilen, för att det är 
väldigt mycket textilier, mycket möbler, 
och en del pynt. Det får inte vara för 
plottrigt. Jag gillar New Englandstilen, 
men inte knopar och flaggor. 

Att få in ”New Englandsjälen” i 
huset var viktigt, samt att huset skulle 
upplevas större än det är. Därför är till 
exempel golven på övervåningen vit-
målade. Kanske inte den mest praktiska 
färgen i ett hus där många personer 
spenderar tid, men för Hannah ger en 
sliten känsla ännu mer hemtrevnad. 

– Det gör ingenting med lite patina, 
tvärtom. Jag tycker det är fint. Och det går ju att måla om.

Patina har också golvet på nedervåningen, som är ett vintageplankgolv 
i ek med naturliga skavanker. Golvet flyter fint ihop med färgskalan som 
går i vitt, brunt och grått. 

– Jag är ingen färgmänniska, det vågar jag inte, för jag vet att jag är 
ombytlig. Därför tar jag upp färgerna i textilierna. 

Hannah blandar gärna influenser från olika länder – i sovrummet finns 
till exempel ett kinesiskt skåp och kinesiska byråar i rött och svart - men 
vill ändå att inredningen på något sätt ska följa samma linje. 

KöK med industRiKänsla
Hon kallar sin stil dansk – inte skandinavisk – och menar att Danmarks 
designers är lite modigare än de svenska. Mer rufft – som en rostig bänk 
hon går i tankar att införskaffa till hallen på övervåningen-, industriellt 
och avskalat.

– Det råa som blandas med det hemtrevliga gör stilen, säger hon.

”Det råa som blandas med det hemtrevliga gör stilen.”

Golvet på nedervåningen 
är ett vintagegolv med 

ekplankor. Spisen är inritad 
så att den syns från både 

matgruppen och sofforna.  
Monetstolen kommer från 

danska Sika Design. 

Lamporna vid teven och soffbordet 
är från Zandvoort, familjens 
favoritbutik. Sideboard från Day, 
med lampor från Watt & Veke.

Bordet är egentligen ett 
utebord som paret målat om. 
Stolarna är Hannahs mammas 
gamla, taklamporna från Tine K.

Villa HannahI SaltSjö-Boo

Kommunicera. Tala om för 
entreprenören exakt vad du 
vill ha. Det som är självklart för 
dig är inte alltid det för dem.

Checklista. Lämna den till 
entreprenören med varenda 
detalj på det som ska göras.

läs det finstilta. Där framgår 
vad som är standard och inte.

tiPs
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”Jag har alltid drömt om en stor walk-in-closet.”

Familjen älskar att laga mat, allra helst italienskt, därför satsade de mest 
pengar på ett härligt kök med stor köksö. 

– För oss är köket en central punkt, hjärtat i huset. Nu är vi superglada, 
köket är ju nästan större än hur vi bodde förut!

Gasspis var ett självklart val; både Hannah och Johan vidhåller att mat-
lagningsupplevelsen blir mycket trevligare. 

– Gasspis är mer levande, säger Johan och skruvar på det rostfria vredet 
så att lågan tänds. Alla tyckte vi var knäppa som skulle ha gasspis och sa 
att vi skulle behöva byta gastub hela tiden. Vi har fortfarande inte bytt!

I köket blir det ruffa och industriella tydligare med bland annat en stor fläkt-
kåpa, rostfria lampskärmar och ett rostfritt skydd på väggen bakom spisen.

På granitbänkarna och i hyllorna trängs Hannahs samling av kokböcker 
som för att bekräfta hennes enorma intresse för matlagning. Genom vårt 
samtal är det svårt att bestämma sig för om hennes största passion är mat 
eller inredning.

Nedervåningen känns stor och luftig med sina 270 centimeter högt i 
tak och extra breda fönster för att få in ljuset. Fönsterspröjsen är tätare än 
standard, en detalj Hannah fick kämpa länge för innan den blev helt rätt.  

Hannah och Johan ville inte ha öppen planlösning, istället har de gjort 
en större dörröppning från köket ut mot matdelen, som följs av vardags-
rummet. Ytan mellan matrummet med stort burspråk och vardagsrummet 
är däremot öppen. I ett hörn av matrummet finns den öppna spisen som är 
placerad så att den syns även från soffan. 

väntan På de PeRfeKta PRylaRna
Hela nedervåningen andas trivsel. Här finns oräkneliga blockljus, värme-
ljus, långa stearinljus och lampor på fot. Ljusen har ett eget bo i köket; två 
stora lådor under kökssoffan agerar ”Ikea-förråd” och Hannah förklarar 
hur hon blir uttittad när hela kundvagnar fylls med just ljus när hon hand-Säng från Mio, sängkläder 

och filt från Canada Goose.

I walk-in-closeten,  
vars inredning 

kommer från Ikea, 
finns en hel del 

plats för Hannahs - 
och Johans - kläder.

Barnen har stora, generösa 
sovrum där många kompisar får 
plats, samt en egen klädkammare. 
Detta är Toms rum.

Walk-in-closeten 
ligger i fil med 

sovrummet.

Villa Hannah I SaltSjö-Boo
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”Johan litar på att jag kommer att skapa ett fint hem till vår familj.”

Huset uPPKallat efteR dRömmaRen
I denna nybyggda New Englandvilla bor Hannah och Johan med sonen 
Tom, 13 år, och dottern Tyra, åtta år. 
gör: Hannah är PR-chef på Canada Goose Europa, Johan Key  
Account Manager för Unilever.
Boyta: 244 kvm
antal rum: 6
Husleverantör: Rörvikshus
Vill du veta mer om inredningen och husbygget, besök Hannahs blogg: 
www.hannahsdreamlife.blogspot.com

lar på det stora varuhuset. Enligt henne själv har hon såhär fint jämt, även 
när inte Vårt Nya Hus ska fota hennes hem. Alla lampor är heller inte på 
plats än. Några inköpta fötter väntar på passande skärmar – ett köp som 
inte ska stressas fram tycker Hannah. 

– Jag väntar hellre tills jag hittar något som känns rätt än att köpa bara 
för köpandets skull.

På nedervåningen finns även ett extra sovrum - ” mormors rum”, samt 
en stor tvättstuga med förvaring och elcentral gömt bakom stora skjutdör-
rar. Överhuvudtaget har huset mycket förvaring och små ytor är effektivt 
utnyttjade. Utrymmet under trappan i hallen är till exempel klädkammare 
för ytterkläderna. Näst på tur står vinden, som ska bli förvaringsplats till 
resväskor och annat skrymmande.

fleRa åRs PlaneRing oCH väntan
Främst har Hannah stått för husplanering och inredning i och med hennes 
uppenbara intresse, som hon också ventilerat i sin blogg Hannahs Dream-
life. Men under resans gång har även Johan fått ett ökat intresse och det var 
främst han som skötte kontakten med leverantörerna under bygget. 

– Johan litar på att jag kommer skapa ett bra hem till vår familj, säger 
Hannah, och berättar om hur hon under flera år samlat på sig möbler som 
en dag ska ta plats i drömhuset.

– Hon har sparat jättemycket, det blir som julafton att ta fram allt som 
varit nerpackat, säger Johan.

En detalj i huset har Johan fått råda över – det amerikanskt helblanka 
hallgolvet i stenmarmor var hans önskan. Samma golv går igen i badrum-
men för att inte blanda in alltför många olika material.

Till sommaren ska en stengång läggas fram till huset, ett amerikanskt staket 
i samma stil som den amerikanska porchen på baksidan, ska resas på framsidan 

”Meningen med badrummet är att det  
ska kännas som ett hotellbadrum.”

för att rama in trädgården. Gäststugan på baksidan ska inredas och målas för att 
bättre passa med det stora huset. Familjen är uppenbart överförtjusta i sitt hem.

– Viktigast är att det verkligen blev hemtrevligt, säger Johan. 
– Det kommer att växa fram till ett jättefint hus. Jag är så glad över att 

Tyra kom och sa till mig häromdagen ”mamma, jag vill bara vara hemma”. 
Vi är verkligen hemmagrisar. Jag älskar när vi har långfrulle på helgerna och 
lufsar runt i varsin OnePiece. Och ovanpå det en gåsjacka, skrattar Hannah.

Från badet har man 
utsikt över trädgården 

och snäckorna som 
är plockade under en 
semester. Badkaret är 

köpt på Svenska badkar. 

Tapwell-
blandare.

Tjejerna och 
killarna har varsin 
sida vid tvättställen. 
Kommoder från 
Aspen Solvik, 
lampor från Sanova. 

Villa Hannah I SaltSjö-Boo


