
HEMMA HOS
familjen xxxxxxxxxxxxxx

Skohylla som rymmer hela  
familjens skor, från Hubsch/ 
Solheminredning.se. Tapet  
Cyklamen, Mimou.
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I kvarteret Villastråket i Järvastaden i Solna  
har arkitekturen inspirerats av brittiska radhus.  
Här har familjen Ullvin-Rönnholm just flyttat 
in och fyllt sitt hem med milda färger, moderna 
former och lekfulla detaljer.
av THERÉSE LARSSON  Foto SANdRA BiRgERSdOTTER Ek

RADHUSPARADIS

 
Wilma, Arvid och Erika  

pysslar inför advent. 
Matbord och stolar från Oliver 

furniture. Griffeltavla från 
Hubsch/Solheminredning.se.



HEMMA HOS
familjen janssOn

Det var stilen på både huset och interiören som avgjorde 
flytten för familjen Ullvin-Rönnholm från Frösunda till 

Järvastaden. 
— Vi har aldrig tyckt att radhus har varit vår stil, men när 

vi kom till visningen kändes det både trendigt och stilrent och 
dessutom mysigt, säger Erika Ullvin och tillägger:

— Vi tycker faktiskt att Skanskas radhuslängor är de finaste 
husen i hela Järvastaden.

Erika och sambo Håkan Rönnholm bodde tidigare i en lägen-
het i närliggande Frösunda och letade hus eftersom de ville ge 
barnen Wilma och Arvid samma uppväxtmiljö som de själva en 
gång haft. 

— Vi ville bo i ett område med många barn och där det känns 
tryggt att låta de gå ut och leka själva både på tomten och i när-

miljön, säger Erika.
Radhuslängan följer den svängda gatans 

form och har stora fönsterpartier i två 
väderstreck. Erika och Håkan föll för rad-
huset som var själva visningshuset. 

— Vi tyckte att det här huset hade det 
absolut bästa läget av de hus som fanns 
kvar till försäljning.

 Skanska gjorde det möjligt för paret att 
köpa huset och använde ett annat hus i längan för visningar.

Innan familjen flyttade till Järvastaden bodde de i en nypro-
ducerad lägenhet i Frösunda och hade upplevt fördelarna med 
att bo i nyproduktion. 

— Dessförinnan hade vi totalrenoverat flera lägenheter  
både i Stockholms innerstad och i Solna och kände oss klara 
med den typen av boende, säger Erika. 

Det bästa med att bo i ett nybyggt hus är att slippa renovera, 
menar Erika. 

— Allt är nytt och fräscht. Nu kan vi bara fokusera på  
inredningen.

Huset är byggt i två plan och har en öppen planlösning  
mellan kök och vardagsrum. En bardisk fungerar som en rums-
avdelare mellan kök och vardagsrum. 

— För oss var en öppen planlösning mellan kök och vardags-
rum ett absolut måste, vi trivs med det, säger Erika.  

På radhusets övervåning finns tre sovrum och ett litet all- 
rum. Det är en stor fördel att de här kan ha ett mys- och  
teverum, där barnen kan sitta ifred inte minst om det är gäster 
på besök. 

Familjen har ett badrum på varje våningsplan. Båda badrum-
men är rymliga och det på övervåningen är praktiskt kombinerat 
med tvättstuga. 

— Det är skönt att tvättstugan ligger en trappa upp så att gäs-
terna slipper se all vår tvätt, säger Erika med ett leende.

HÄR BOR
erika Ullvin, egen 
företagare, driver 
nätbutiken sol-
heminredning.se, 
Håkan Rönnholm, 
byggnadsarbetare, 
och barnen Wilma,  
7 och arvid, 4 år.

Teverummet på övre våningen är möblerat 
med enkelt flyttbara småmöbler. Korgstol 
och pall, Bloomingville. Bord, Bolia. Advents-
stjärna i linne, Markslöjd.
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HEMMA HOS
familjen UllVin-RÖnnHOlm

Allt är nytt och fräscht. Nu kan vi 
bara fokusera på inredningen.

I vardagsrummet en stilren 
soffa från Swedese. Soffbord, 

Broste Copenhagen. Fåtölj 
Pernilla av Carl Malmsten.  

Taklampa från Bloomingville.
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Den öppna planlösningen 
mellan kök och vardagsrum 
gör entréplanet till en fin 
plats för umgänge. Barstol 
från Broste Copenhagen. 
Taklampa Zlamp, Norrgavel. 

BofAktA

familjen Ullvin-Rönnholms radhus är 
byggt av skanska och ligger i järvastaden 
i solna utanför stockholm. Byggår 
2013. Typ Radhus. BoyTa 137 kvadrat-
meter fördelade på fem rum och kök. 
planlösning Öppen planlösning 
mellan kök och vardagsrum. På övre plan 
finns tre sovrum och ett allrum. Badrum 
på varje våning, varav ett med tvättstuga.
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Allt som behövs för pyssel,  
i ett set från Maileg.
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HEMMA HOS
familjen UllVin-RÖnnHOlm
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Klassiska möbler och milda färger i barnens rum. Tapet Clouds från Ferm living. Förvaringsbänk och bokhylla från Oliver furniture.  
Växasäng från Mavis/Solheminredning.se. Matta med stjärna från Bloomingville och sängöverkast med elefanter Elefantti från Finlayson.  

Förvaringshus, Syster lycklig. Taklampa, Rie Elise Larsen. Mobil och mjuka figurer, Maileg.



Ett hem mår som allra bäst när  
det är fullt med vänner.

De två barnrummen på övervåningen är inte stora men efter-
som barnen ändå mest sover i sina rum och i större utsträckning 
leker i vardagsrummet eller i teverummet känns ytorna helt rätt 
planerade för den lilla barnfamiljen. 

— Och vi älskar trappan! På 1990-talet gjordes trapporna ofta 
stora och dominerande men här är trappan ganska smal i brittisk 
stil och väldigt snygg, säger Erika.

De höga fönstren på undervåningen ger ett fint ljusinsläpp 
och kvällstid kan mysfaktorn bli extra hög med ljuslyktor tända 
i trädgården. 

— Vi tycker också mycket om det vackert ljusa trätaket och 
ekgolven med matt lyster.

Inredningen i radhuset går i vintagestil i kombination med 
enkel, dansk form och passar fint in i den moderna och stilrena 
basen. Färgerna är milda men här syns också lekfulla mönster.

— Jag inspireras av tidningar som Lantliv till exempel och 
följer flera inredningsbloggar, säger Erika. 

Erika driver tillsammans med sin bror en inredningsbutik på 
nätet, och det är samma leverantörer som de jobbar med som in-

spirerar Erika och Håkan till inredningen av det egna hemmet.
— Den öppna delen med vardagsrum och kök är vår stora 

favoritplats men annars är sovrummet härligt med en fransk 
balkong där man dessutom kan hänga ut täcken och skaka mat-
tor, säger Erika.

Eftersom datorn är något som alla i familjen använder flitigt 
bestämde de sig för att ordna en central plats för den i vardags-
rummet. Musik är också viktigt för alla i familjen, därför har 
musikanläggningen sällskap av sköna fåtöljer att sitta och mysa 
och lyssna på musik i.

 — Tanken är att det är i vardagsrum och kök som vi och 
våra gäster ska hänga. Och trots att vi bara har bott här i några 
månader har vi redan hunnit möblera om den delen ett par 
gånger, vilket är roligt och enkelt eftersom stora delar av inred-
ningen är fåtöljer och små möbler som ger flexibilitet.

Erika och Håkan stortrivs med grannarna och det har blivit 
som de hade hoppats med barnens vänner som kommer och går. 

— Ett hem mår som allra bäst när det är fullt med kompisar!
I vardagsrummet står dubbeldörrarna öppna så fort vädret 

tillåter för att barnen och deras kompisar ska kunna röra sig 
smidigt mellan husen.

— Ett stort plus är närheten till skogen. Vi går ofta på prome-
nader eller cyklar. Både jag och Håkan är något av naturnördar 
och gillar när hela familjen går i skogen och barnen letar insek-
ter och andra småkryp. 

Mjuka naturnyanser på sovrum-
mets tapet Dots white, från 

Mimou. Sängbord Luton från 
Mavis. Bordslampa, Broste 

Copenhagen. Linnelakan JF by 
Finlayson/Solheminredning.se.

HEMMA HOS
familjen UllVin-RÖnnHOlm



Till radhuset hör uteplatser  
i två väderstreck.

Gungstol från Broste Copenhagen.  
Lanterna från Hubsch. Kudde och pläd från 

Klippans Yllefabrik/Solheminredning.se. 
Olivkrans från Christoffers blommor.

HEMMA HOS
familjen UllVin-RÖnnHOlm
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Löpspåret ligger också nära och familjen ser fram emot 
skidspåren i vinter. Det ligger en välsorterad mataffär i 
anslutning till området. Det gör att de inte längre behöver 
göra ett projekt av att åka iväg och storhandla. 

Ett stort plus är också närheten till den gemensamma 
gräsytan och lekparken precis utanför den egna tomten. 

— Och så tycker vi ju så mycket om radhusens  
exteriör, med den liggande panelen och de höga fönstren. 
Och uteplatserna, de använder vi året om. •
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fixa stilen
FAMILJEN ULLVIN-RÖNNHOLM

modern vintage
I familjen Ullvin-Rönnholms radhus är 
inredningsstilen effektfull med vintage i 
kombination med en modern bas i svensk 
och dansk design.  

BO I SAMMA STIL Skulle livet i ett stadsradhus passa dig?  
I centrala och mysiga Järvastaden i Solna finns charmiga  

och stilfulla radhus i samma stil som det familjen bor i.  
Läs mer på skanska.se/jarvastaden.
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SOv I LugnT BeIge. 
Påslakanset i linne, 

150 x 210 cm, 1 500 kr, 
axlings linne.

OrdnIng Och 
redA. Bokhylla, 
60 x 60 x 5 cm, 
199 kr, Åhléns.

heLT enkeLT.  
Matbord, 1 695 kr,  
från Ikeas tillfälliga  
kollektion Trendig.

färgkIckAr för 
SOffAn. Gul kudde, 
Dot, 730 kr, hay. 
Blommig kudde, Flora, 
1 050  kr, ateljé alt.

SAMLAT. Brevkorg, 
320 kr, Ferm living.

SITT kLASSISkT. Fåtölj  
i slitstark bambu och  
rotting, Monet, 2 475 kr,  
Sika design/artilleriet.

LekfuLLT LjuS. Lampa,  
600 kr, Ferm living.


