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Anna-Karin gillar 
trädgårdsarbete 
och har nu drygt 
2 000 kvm härlig 
tomt där hon kan 
plantera växter och 
blommor. 
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– jag älskar att
VÅRT hus äR sÅ öppeT!

HEM – stora köpinge

anna-karin längtade till skåne. äntligen dök huset med stort H upp. ett renoverat 
församlinghem – med fantastiskt ljus och en bonus: plats för en inredningsbutik.

av Åsa Langefors textbearbetning Moa Suominen Foto Monika Norrby

Det ljusa köket, Ikea Abstrakt, fanns redan då 
familjen flyttade in. Spis och fläkt från Sie-
mens. Tavlan är målad av göteborgskonstnä-
ren Delfors. Golvet i betong passar för tassar.



80 ALLT I HEMMET

E tt färdigrenoverat hus, som det bara är 
att flytta in i och som dessutom ligger i 
precis den del av landet man önskar – det 
är inte det lättaste att hitta. 

Anna-Karin och Per Ahlstedts vänner 
tvivlade när de tillsammans med sina tre 
barn Charlie, 18 år, Daniel, 16 år, och Hanna, 
11 år, bestämde sig för att flytta nedåt i 
landet för lite mer än ett år sedan. 

– När vi berättade om våra planer sa de 
bara: ”Äh, det är väl klart att ni köper ett 

hus att sätta hammare och såg i. Vi känner 
er”, säger Anna-Karin. 

Men Anna-Karin och Per kände sig själ-
va ännu bättre. Och de hade bestämt sig. 
Inga mer renoveringar, huset skulle vara 
klart när de köpte det. Annars fick det bli 
lägenhet! Och det skulle ligga i Ystads 
kommun. De bodde i Sigtuna och längtade 
efter att bo i en mellanstor stad, med bra 
skolor och fritidsaktiviteter för barnen.

– Vi hade semestrat en del i Skåne och 

Vita skålar från Himla. Spetsfatet 
i keramik är en present och kru-
kan med apelsinträdet är från 
Plantagen. En hylla i rostfritt från 
Ikea ger extra förvaring. 

Muggar av Johanna Isfält. Bricka från Affari. 
Nedan: På motsatt sida av köket finns extra 
förvaring i skåp och hyllor från Ikea. 
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” inga Fler rEnovEringar, jag ville 
att Huset skulle vara klart”

Serveringsvagn under trappan, Ikea, och 
korgar från egna butiken CanCan. 

HEM – stora köpinge
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gillade verkligen Österlen, berättar Anna-
Karin. Jag tog noga reda på var de bästa 
skolorna fanns och fastnade för Ystad. 

Men skolstart och drömhus tajmade inte 
exakt. Familjen fick bo några månader i 
lägenhet i centrala Ystad innan Huset med 
stort H blev till salu. Byggt i slutet på 
1800-talet som församlingshem och by-
skola i Stora Köpinge, cirka en mil utanför 
Ystad, var det just ett sådant hus som fa-
miljen ville ha. Med röd tegelfasad och 
rejäl rymd och ljusinsläpp – som det bara 
finns i gamla skolor och fabriker. År 2002 
och framåt hade huset byggts om till pri-
vatbostad, med kompletterande renove-

ring av ytterligare en ägare. Och nu var 
huset färdigt. Bara för familjen att flytta 
in. Dessutom är huset tillräckligt stort för 
att rymma Anna-Karins inredningsbutik 
CanCan, i anslutning till huset. 

– Det jag älskar mest med det här huset 
är känslan i det och det öppna matrummet 
och köket. Och så dörrarna från köket ut 
till uteplatsen och resten av trädgården.

På entréplanet i den gamla församlings-
lokalen finns förutom butik, kök och mat-
plats också vardagsrum samt sonen Da-
niels rum. Från matrummet leder en 
trappa upp till övervåningen, till ett mys-
rum under snedtaket. På ena sidan om 

Ovan: Vardagsrummet delas av med 
en förvaringsvägg som består av 
skåp från Ikea. Tavlan i bakgrunden 
är målad av Romero. Soffa, måttbe-
ställd ryamatta och bord i valnöt, 
från CanCan. Vit vas från Gåvogöm-
man i Sigtuna. 

Ovan till höger: Rosa krysantemum i 
en lång rad med provrörsvaser. 

”jag vill att det ska 
 kännas välkoMnandE”

Bakom matplatsens fondvägg finns två små 
toaletter som familjen ännu inte har hunnit 
ta sig an. Det bruna skåpet CanCan och 
plastmattan från Spira. 
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Matplatsen ligger i anslutning till köket. Bord i 
ek från Cervera och stolar från Ikea. Lampa 
från Anna-Karins butik CanCan, som skymtar 
bakom fondväggen.

HEM – stora köpinge
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mysrummet ligger parets sovrum och ett 
stort badrum i svart och vitt. På andra 
sidan har Hanna och nästan utflugna 
Charlie sina rum.  

– Tanken är att vi så småningom ska 
göra om det ena uthuset till Charlies hus. 
Då slår vi ut väggen mellan hans och 
Hannas rum, så att Hanna får större. 

Ja, så där går planerna. Huset är fär-
digt, men Anna-Karin fortsätter att pla-
nera vidare för framtiden. 

– Det här huset känns väldigt rätt för 
vår stil. Det är luftigt, har inte för mycket 
saker men är ändå personligt. Jag vill att 
det ska kännas varmt och välkomnande! l 

Ovan : Under sovrummets snedtak står 
dubbelsängen med gavel från CanCan, 
kviltat överkast från Tendence Khmere, 
randiga kuddar från Mimou och vita 
från Himla. 

Ovan till höger: I badrummet står en 
vilfåtölj i rotting från CanCan. Randig 
handduk, Åhléns och kandelaber från 
numera nedlagda Isabelles i Sigtuna. 

Till vänster: Hanna har ett krypin under 
snedtaket. Genom ett runt hål i väggen 
skymtar en läshörna. 

Innanför Anna-Karins och Pers sovrum anas det 
stora badrummet. Svarta byråer, Ikeas Malm. 
Häststaty är från numera nedlagda Trapets, 
ljusstakar från Tove Adman. Tavla av Per Falk. 
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badkaret Har 
en självklar 
plats – med 
utsikt
Badrummet 
flödar i ljus från 
takfönstret. 
Handduk från 
Åhléns. 

HEM – stora köpinge
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Huset byggdes 1880, som församlings-
hem och byskola. Adirondackstolar 
från TGI/CanCan, krukor i konstrotting 
från Home Base. Röda kuddar 
från Moltex. 

’’ det Här är Huset 
med STORT H’’

HEM – stora köpinge


