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N är familjen Ahlstedt först 
bestämde sig för att flyt-
ta ner till Skåne från Sig-
tuna var det framförallt 
Österlen som lockade. 

– Vi började leta hus 
på avstånd, men det var svårt. Med tre 
barn måste det ju vara ett hus som ligger 
hyfsat bra till för ungdomarna, berättar 
Anna-Karin.

Med tre barn i tonåren kan man inte bo 
alltför långt ut på landet. Bra kommuni-
kation och närhet till skolor och fritidsin-
tressen var ett måste.

– Först hyrde vi en lägenhet i Ystad för 
att bara vara på plats och kunna leta. 
Ystad har också ett bra utbud för ungdo-
mar. Vi tänkte oss inte alls landet men 
sen åkte vi ändå ut och tittade på det här 
huset. Det finns pågatåg och buss i närhe-
ten, så vi tänkte att det nog skulle kunna 
funka, säger Anna-Karin. 

Det är mycket som ska klaffa när man 
köper hus. Hela familjen ska trivas och 
läget måste vara rätt.

– Det här huset ligger bra vindmässigt, 
det är sådant man inte vet om man kom-
mer från Sigtuna. Här är det inte bara 
vilket håll solen kommer från som är vik-
tigt. Man måste veta hur man ligger till 
när värsta snövädret slår till, fortsätter 
Anna-Karin. 
Huset har en härlig rymd med en trap-

pa centralt mitt i huset som är placerad 

i anslutning till köket. Rummen ligger 
sen runt om den här trappan utan genom-
gångsrum vilket Anna-Karin tycker är 
bra.

– Det var en underbar känsla när vi klev 
in. Vi föll helt för rymden, fönstren och 
materialvalen. Huset hade en bra grund 
och det behövde inte renoveras. Det hade 
dessutom ett vackert gammal tegel utvän-
digt, berättar Anna-Karin.

Huset har tidigare både varit en gam-
mal skola med klassrum och ett försam-
lingshem med dop, barntimmar och allt. 
I det som nu är vardagsrum fanns en 
skolsal. 

– De tidigare ägarna har inrett vinden 
och nästa ägare bättrade på med jordvär-
me. Sen kom vi och gjorde om trädgården 
och renoverade fönstren. Vi har också lagt 
till förvaring och målat, det är allt, säger 
Anna-Karin.
Anna-Karin är både intresserad av inred-
ning och jobbar med inredning. I den 
gamla skolsalen har hon tidigare drivit 
butiken Can Can men flyttade för något år 
sedan butiken till Ystad. Snart stängs även 
den för att helt övergå till en webförsälj-
ning. Anna-Karins intresse har så klart 
också påverkat det egna hemmet.

– Jag går på saker som jag gillar. Det 
får gärna vara lite knasiga saker som 
exempelvis kökslampan. Jag är ingen stor 
planerare utan jag vänder och vrider och 
flyttar runt både möbler och prylar. Jag 

De fick nytt liv i    gamla skolan

”Det var en 
underbar 
känsla när 
vi klev in. 
Vi föll helt 
för rymden, 
fönstren och 
material-
valen.”

I det rum som tidigare varit både skola och församlingslokal har familjen sitt vardagsrum. Det stora bordet kommer från Pb Home och lamporna kommer från Anna-Karins butik.

I hallen finns det gamla trappräcket fortfarande kvar sen 
tiden som skola. Den kinesiska bänken är inköpt under en 
shoppingresa till Köpenhamn. Ljuslykta från Tine K Home.

Köket ligger mitt i huset och även trappan upp till andra 
våningen. En praktisk och hemtrevlig lösning. Tavlan 
kommer från Christel Jonsson ateljé C.

Hemma hos Anna-Karin är det en eklektisk blandning som gäller. 
Hennes hem är i ständig förändring och färg och mönster får gärna 
dominera. Ett hem som aldrig får bli tråkigt. 
TEXT: SUSANN LARSSON    FOTO: SOFI SYKFONT
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De fick nytt liv i    gamla skolan

”Kill your darlings”
• Blanda in konst eller skulpturer i inred-

ningen så blir det mer personligt.

• Satsa på roliga lampor med lite twist.

• Lagom mycket växter blir bäst.

• Testa dig fram och vara inte rädd för att 
förändra. ’Kill your darlings’.

• Häng tavlor rätt, prova och testa för att 
hitta rätt plats.

Det gamla huset mitt i byn Stora Köpinge är 
byggd av vacker skånsk tegel. 

I det rum som tidigare varit både skola och församlingslokal har familjen sitt vardagsrum. Det stora bordet kommer från Pb Home och lamporna kommer från Anna-Karins butik.

Små vaser och tallriksunderlägg från 
Tine K Home och betongljusstakar 
från Tove Adman. 
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tycker om inredning som överraskar och 
går på min egen känsla. Ibland tar jag 
även in trädgårdsmöbler, berättar Anna-
Karin.

Inredningen är blandad och per-
sonlig och ger hemmet en tydlig 
ombonad hemkänsla. För att få 
det så här krävs ett stort intresse 
och en vakenhet för nya produkter 
men också en förmåga att se vad 

som kan fungera tillsammans.
– Jag kan bli inspirerad av allt från fil-

mer, restauranger, kafeér till tidningar 
och böcker. Ett personligt hem visar vem 
som bor där. Det ska helt enkelt inte vara 
så tillrättalagt, säger Anna-Karin.

Anna-Karin tycker också att ett hem 
hela tiden måste förändras och inte bli 
tråkigt och statiskt.

–  Jag byter och testar och ändrar om. 
Jag gillar det bohemchica och det eklek-
tiska. Jag har lite dille på kuddar och faller 
för alltifrån moderna accesoarer till t ex 
indiska sarityger som är min favorit. Tyger, 
mönster och färger är min grej, tillägger 
Anna-Karin.

Anna-Karin berättar att hon älskar stor-
städer och är ofta i Stockholm och Köpen-

hamn för att inspireras, men även New 
York, London och Paris är favoritstäder.

Inspiration till nya idéer hittar Anna-
Karin annars var som helst men oftast i 
butiker eller caféer. Hon besöker gärna 
också hotell och restauranger som ligger 
lite i framkant.

– Jag går igång på saker när jag ser något 
nytt. Läser galet mycket tidningar och 
hämtar mycket inspiration därifrån. Jag 
gillar hem som överraskar och har något 
eget, säger Anna-Karin.

Familjen ångrar inte att de flyttade ut på 
landet och bosatte sig i den lilla byn.

– Det här är en lugn och skön by att bo 
i. Det är en blandning med härligt folk 
och många är konstnärer eller nedflyttade. 
Inte ens kyrkogården som ligger så nära 
stör mig alls, säger Anna-Karin.

Nästa projekt i huset är att två små 
toaletter, en kvarvara från tidigare verk-
samheter i huset, ska bli en. En pergola ute 
i trädgården kanske det också blir till som-
maren. Sen finns det en del av vinden som 
fortfarande är oinredd och kanske blir det 
ett kontor där eller en uthyrningsdel eller 
kanske något helt annat.

– Hade varit kul att bara kunna få plats 
med ett pingisbord, säger Anna-Karin. 

På andra våningen finns förutom sovrummen också detta öppna ljusa rum tapetserad med tapeten Exlibirs från Cole & Son. Skalbaggetavlan kommer från Hagendornhagen.

”Jag byter och testar och ändrar om. 
Jag gillar det bohemchica och det eklektiska.”

Små askar som 
både är dekora-
tiva och rymmer 
diverse småprylar. 

I anslutning till köket ligger matplatsen med stolar och bord från Homebase. 
Lampa från Pulpo och tapeten heter Mandarin Manuel Canovas.
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Udda prylar är det som förgyller ett hem enligt 
Anna-Karin. Den turkosa urnan kommer från 
keramikern Linda Herrlin.

Sovrummet går i svart och vitt med färgglada 
textilier. Sänggavel Artwood, överkast från An-
naO och sänglampor från Nordal.

Hemma hos
Här bor: Anna-Karin och Per 
Ahlstedt och barnen Char-
lie, !", Daniel #$, Hannah 
#% och katten Zingo.
Var: Stora Köpinge utanför 
Ystad
Boyta: ca !&" kvm
Hur: I en gammal skola/
församlingshem/bygdehus 
från #$$'. Användes tidi-
gare av byn som kommun-
hus, skola, församlingshem, 
öppen förskola m m.
Övrigt: Anna-Karin driver 
CanCan som är en webshop 
för inredning, 
www.cancaninterior.com.

Anna-Karin Ahlstedt driver Can Can.


