VINJETT Vinjett
Huset är ett typhus
från Villa Nordic
byggt 1999. Det ligger
på en höjd med
sluttande trädgård,
uppbyggd med
avsatser, med egen
brygga vid Mälaren.

Det stora vardagsrummet är samlingspunkten
på nedervåningen. De vackra fönstren släpper
in mycket ljus och naturens skådespel ändras
efter årstid. Tidningsförvaringen och kikaren
är från Newport. Kristallkrona från Ikeas
sjuttonhundratalsserie. Mattan är en
afghanistansk kelimmatta. Några kuddar har
Helena sytt själv, några är från Day Home och
Svenskt Tenn. Pallen med fårskinn är ett
loppisfynd som Helena har målat benen på.

Från terrassen är
det en fantastisk
utsikt över vattnet.
Loungestolar i
plast Ikea PS Vågö.

familjen lundin Köhl
Ålder: Magnus Lundin, 45 år, Helena Köhl,
39 år, Julia, 16 år, Jonna, 14 år, Tilda, 3 år
och hunden Gunborg, 9 år.
Yrke: Helena driver eget företag, Helena K
Homestyling & Photo, och bloggen Livet
på vår udde; www.trivsamthem.blogspot.
com. Magnus jobbar på bank.
Bor: Utanför Västerås i ett Villa Nordichus med sekelskiftesstuk byggt 1999, om
ca 200 kvm plus en gäststuga och ett
hus nere vid sjön som rymmer bastu och
relaxavdelning.

Dottern
Tilda ute på
terrassen.

Huset på udden
I ett hus med ljuvlig sjöutsikt över
Mälaren bor Magnus och Helena med
sina barn. Här är naturen närvarande
året om. Så här års hör morgondopp
innan jobbet till vardagen.
Text och styling anna truelsen foto jonas lundberg

V

id flera tillfällen har familjen funderat på att eventuellt sälja huset och flytta in till stan. Dels för att det blir mycket skjutsande
av tonåringarna, som har börjat skolan där och som regelbundet
deltar i sportaktiviteter. Och dels för att det är mycket arbete med att
sköta ett sådant här hus med en trädgård i sluttningsläge.
– Vi kom så långt i vårt planerande att vi kontaktade en mäklare,
men fick kalla fötter och drog oss ur. I dag är vi väldigt glada att
vi gjorde det. Tomter med ett sådant här läge, så pass nära stan,
kommer sällan ut på marknaden. Det skulle vara svårt att få tag på
något liknande om vi skulle ångra oss. Det är helt klart en otrolig
förmån att få bo så här vid vattnet, säger Helena.
Från början såg tomten helt annorlunda ut. Man kan beskriva den
som en igenvuxen skogstomt. Och mycket har gjorts för att utforma
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VINJETT Vinjett

hem Huset på udden

¸ Lampskärm och keramikskål från Tine K Home.
Ljusstakar, Day Home.
Rådjurshorn, Blocket.
√ Lamporna är grislampor
som Helena har köpt på
Blocket och renoverat.
Köksbordet är ett gammalt
ekbord som hon har målat
med högblank, svart färg.
Stolarna är designade av
Karim Rashid och köpta på
Room. Tavlan är från Bali.
Ljuslykta från Ateljé Fåtöljen i
Västerås.

den med terrasser och avsatser. Hela sluttningen har grävts upp och
stora stenar har lagts in för att bygga upp avsatserna. I dag är trädgården en välplanerad, funktionell trädgård som bjuder på
stenbelagda gångar, vackra blommor och härliga uteplatser.
– Vi spenderar mycket tid ute på terrassen som blir som ett extrarum under sommarhalvåret. Det finns utrymme för terrassbord och
solsäng. Platsen bjuder även på underbar skugga intill husväggen
där vi har en hängmatta som är härlig att vila i, säger Helena.
Huset är ett Villa Nordic-hus byggt i sekelskiftesstil år 1999, om ca
200 kvm med tillhörande gäststuga och ett annex alldeles nere vid

sjön vid bryggan som rymmer bastu och relaxavdelning.
Hela hemmet andas ljus och rymd och känns välplanerat med
stora fönsterpartier som släpper in mycket ljus. Utsikten från
fönstren som vetter mot sjösidan är fantastisk. Huset lever med
naturen året om. De stenlagda gångarna leder ner till bryggan där
båten ligger förtöjd, redo att tas i bruk för nya äventyr. Somrarna
bjuder på ostört badliv vid den egna bryggan. Där man kan studera
båtlivet ute på fjärden och se vädrets snabba skiftningar.
– Bäst med vårt hem är förstås läget. Att varje dag kunna titta ut
över sjön. Dygnets, årstidernas och vädrets växlingar blir oerhört
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◊ Det stora vardagsrummet är samlingspunkten
på nedervåningen. Tidningsförvaringen och
kikaren är från Newport. Kristallkrona från Ikeas
utgångna sjuttonhundratalsserie. Mattan är en
afghansk kelimmatta. Några kuddar har Helena
sytt själv, några är från Day Home och Svenskt
Tenn. Pallen med fårskinn är ett loppisfynd som
Helena har målat benen på.
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hem Huset på udden

GROVENTRÉ
GROVENTRÉ
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SOVRUM
SOVRUM

SPIS SPIS

HALL HALL

ALLRUM
ALLRUM

VARDAGSRUM
VARDAGSRUM

Det vita soffbordet var
ursprungligen i furu som
Helena har kapat benen på och
målat vitt. Det stora fönsterpartiet släpper in mycket ljus
och härifrån kan årstidsväxlingar följas på nära håll.
Lampskärm och Tine K-ljuslyktor från Tullhuset Living.
Kuddar egensydda, Tine K och
Day Home. Afghansk kelimmatta från Carpet Vista.

Magnus & Helenas
inredningstips

1 Blanda nya inköp med saker som du har
trevliga minnen ifrån, saker som betyder
något för dig. Är det fel färg, måla om i
stället för att slänga.
2 Ta bort gardinerna och släpp in ljuset.
Ljuset får dig att må bra.
3 Fotografera ditt hem så ser du snabbt
vad i inredningen som är bra och vad som
är mindre bra.
4 Måla väggarna vita. Allt funkar med
vitt och det är lätt att måla över om till
exempel barnen får för sig att bidra med
lite utsmyckning.
5 Försök att hålla dig till ett par färger,
material och träslag genom hela hemmet,
det skapar ett lugn.

WC WC
KAPP-KAPPWC WC
RUM RUM

SOVRUM
SOVRUM

SOVRUM
SOVRUM
SOVRUM
SOVRUM

◊ Badrummet är inrett med mosaik på väggarna. Handfat från Svedbergs.
Handdukar från Missoni.
Ω Sovrummet går i en ljus färgskala. Ovanför sänggaveln finns en
halvmåneformad takkupa som släpper in rikligt med ljus.

påtagliga här ute. Utsikten från våra fönster varierar varje dag.
Varje säsong har sin charm, att kunna ta sig ett morgondopp vid
den egna bryggan, innan dagens aktiviteter drar igång, är en otrolig
lyx på sommaren. Men även vintern har sin tjusning, då tänder vi
en brasa och sitter inne i stugvärmen och tittar ut över havet där
stormarna viner över isen, säger Helena.
Hemmet är inrett med en ljus bas där personliga föremål får
sätta stilen.
– Både Magnus och jag är intresserade av inredning. Magnus är
mest intresserad av arkitektur och design medan jag är den som
följer trender och småpiffar här hemma. Vi är oftast överens om vad
vi vill köpa, men ibland tycker vi inte alls om samma saker,
och då får vi kompromissa. Vi skulle gärna komplettera vårt hem
med några designklassiker. Wegners Y-stolen är en favorit som har
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stått högst upp på önskelistan sedan vi träffades, säger Helena.
Helenas och Magnus hem är en blandning av gammalt och nytt
som rymmer många härliga minnen.
– Vi vill ha ett levande hem som speglar vår familj och det liv
vi lever. Och vi vill att det ska vara funktionellt men ändå snyggt.
Vi har flera saker som kanske inte direkt passar in, men som vi
gillar ändå, så de får stanna! Nu vill jag ha ljusa golv och trädetaljer,
så ekgolven ska på sikt få en vit ton. Att förvandla med färg är något
som jag tycker är väldigt roligt.
Helena brukar köpa möbler på loppis som hon målar om och
sätter nya knoppar på. Några möbler som hon förvandlat med
färg är till exempel köksbordet och sidobordet i vardagsrummet.
– Tidigare var de i ek, men eftersom jag tröttnat på det träslaget målade jag om möblerna i svart. Resultatet blev riktigt

lyckat och gav mersmak att förändra, säger Helena.
– Favoritrummet är vårt stora vardagsrum. Här finns en sällskapsdel och en TV-del. Vi är här inne nästan jämt, läser tidningar, dricker
kaffe, sitter och pratar, kollar film eller bara njuter av utsikten.
Vardagsrummet är helt klart husets medelpunkt. På somrarna
integreras det med den stora altanen där familjen så klart spenderar
mycket tid när det är fint väder.
Trots att huset är stort drömmer familjen om mer utrymme. Ett
par rum till och ett ordentligt badrum står på önskel istan. Planen
är att bygga ut huset med en vinkel i 1,5-plan.
– En glasveranda med vackra pardörrar hoppas jag på då, säger
Helena med drömmande blick.
Med en så fantastisk utsikt är det självklart omöjligt att få för
många fönster.
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hem Huset på udden

Kudde med
insektstryck,
359 kr, Day
Home.

Bordslampa
Odessa i tenn,
950 kr, Mio.

Kinaskåp, 48x30x40 cm,
799 kr, Rusta.

Blårandig
kudde,
179 kr,
Åhléns.

Eden 2-sitssoffa, 4 990 kr, Mio.

Vackra rum med
klassiska möbler
och personliga
detaljer.
Svart
ljusstake för
blockljus,
49 kr,
Rusta.

Ullmatta
Alvine ruta
240x170
cm, 1 595 kr,
Ikea.

Tidningssamlare
Louis i konstläder,
219 kr, Ilva.

Inspireras av

magnus och helenas
villa vid mälaren
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av elin hermansson

Fåtölj Stockholm,
4 995 kr, EM.

