
Hemma Hos
Pilsbo - Sigtuna

I september 2014 utsågs radhusen i Pilsbo till vinnare av Sigtunas stads-
byggnadspris. Motiveringen lyder: 
”Med ett modernt formspråk blir radhuslängan ett nytt, spännande  
inslag i stadsbilden. Med omsorg om både helhet och detaljer har bygg-
herren tagit vara på arkitektens vision om att skapa lätta trähus som 
närmast svävar framför det skogsbeklädda berget.”

Nu kliver vi hem till två familjer som bor i de prisbelönta husen.

 
 

Svensk-brittiska familjen Wahlberg-Miller flyttade till sitt 

nya hus från England – familjen Lang-Lindqvist bara någon  

kilometer. Men deras gemensamma mål var ett enkelt  

boende, som de nu har fått i de prisbelönta husen av dansk 

design i Sigtuna.

I Pilsbo uppförde vi 11 exklusiva radhus, ritade av 
den välrenommerade arkitekten Johan Svendborg

Radhusen har ett säreget uttryck som både 
smälter in och blir individuellt.
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Snabb-fakta
Byggår: 2013-2014

Antal hus: 11 radhus

Husen: Exklusiva radhus om 
154 kvm med en genuin skandi-
navisk design. Husens tandning 
ger ett karaktäristiskt utseende 
och privat känsla.

Service och kommunika-
tioner: Promenadavstånd till 
Stora gatan i Sigtuna stadskärna 
och Mälaren. I närheten ligger 
skolor, förskola och buss till 
pendeltåget i Märsta.
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Hemma Hos
familjen lang-lindqvist

 
 

Annika Lang Lindqvist har bott i Sigtuna de senaste 12 åren, och ett tag 
alldeles i närheten av nya området Pilsbo.
När paret skulle leta nytt boende var det viktigt med yta – de har sju barn 
tillsammans varav tre fortfarande bor hemma.
Det blir alltså en hel del folk när alla kommer hem med sina respektive.

– Jag frågade till slut om garaget kanske kunde användas till sovrum 
istället och det var väl inte tanken, men det gick, säger Annika.
I familjens extra rum som alltså skulle ha varit garage bor nu 20-årige 
sonen Christian. 

Efter flera nybyggda boenden blev Annika Lang Lindqvist och 

Peter Lindqvist lite kräsna. Det är ju väldigt bekvämt att flytta 

in i något helt nytt. Utan renoveringsbehov.

– När vi letade nytt boende sa jag till slut till Peter: ”Det får 

bli detta – annars flyttar jag inte”, säger Annika, som fick som 

hon ville.

Vi bor här
Annika Lang Lindqvist, 44, säljare på PSS som säljer profilprodukter och 
kläder för företag, Peter Lindqvist, 51, driver vårdcentral och barnen Joel, 
13, Tim, 17, och Christian, 20.

Bodde tidigare: i bostadsrätt i Sigtuna.

Bäst med att bo här:
Annika: ”Hela huset och läget – det tar bara tio minuter till centrum och 
fem minuter till vattnet.” 
Peter: ”Samma för mig, och uteplatsen. Den är perfekt för oss. Vi behöver 
inte ha en större tomt, den räcker gott för oss.”

Annika Lang Lindqvist och Peter Lindqvist var bland de första som bokade upp sig för husen i 
Pilsbo. Något de inte ångrar.  Den 7 november hade familjen Lang-Lindqvist bott här i ett år.

I köket har väl valda ord fått åka upp. Annika hittade arket på 
nätet, som de satte upp i ett svep. ”Det är lite annorlunda än 
de vanliga ’carpe diem’-raderna. Tröttnar vi får vi väl hitta på 
något annat.”

Med textilier i varma färger blir föräldrarnas sov-
rum väldigt ombonat.
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”Jag älskar designen och den rena inredningen – det föll jag för. Inga snickerier 
utan raka linjer”, säger Annika som gärna sållar bland alla prylar. ”Ja, här får man 
hålla i prylarna”, skojar Peter

Badrummet på övervåningen går i den förvalda gröna nyansen och med 
härligt ljusinsläpp från fönstret.

I nya huset har de blandat prylar från tidigare boenden med helt nyin-
köpta saker, men de har varit noga med att inte ha för mycket möbler. 
De vill ha kvar den rena och luftiga känsla som huset med högt i tak och 
många ljusinsläpp ger.
Eftersom de åkte förbi husbygget varje dag till och från jobbet kunde de 
följa det på nära håll.

– Jättespännande! Du vet ju inte helt hur det kommer att bli när du 
bara köper det på ritning, men vi är mer än nöjda, säger Annika.
Valen var många inför inflytt. Skulle de göra några egna tillval? 

– Badrummet och kaklet på övervåningen funderade vi länge över, 
berättar Peter.

– Ja, den gröna färgen kändes så stark och speciellt den gröna fogen 
som såg annorlunda ut innan, men nu är vi väldigt nöjda med hur det 
blev, säger Annika när vi stiger in i det lyxiga badrummet.
Annars är det ett annat grönt rum som de trivs bäst i – trädgården.

– Perfekt storlek och enormt lättskött, säger Peter när han ser ut över 
gräsmattan.

– Han har vårdat den ömt, säger Annika och ler bredvid.
I sommar har de suttit mycket på uteplatsen, som de i och för sig gärna 
hade haft ännu lite större. De blir som sagt gärna många när familjen 
och vänner samlas.

Istället för att låta växter planteras som i grannträdgårdarna har de 
bara gräsmatta. Och kanske kan det bli en pool där framöver.

– Vi är mycket för det enkla. Det har varit enkelt att flytta in – och 
enkelt att bo här. Vi ägnar hellre vår lediga tid med att umgås med vän-
ner och bjuda hem folk än att greja med hemmet, säger de.
När grannskapet ordnade gemensam kräftskiva i somras sprang 
många, framför allt kvinnorna, mellan husen för att jämföra inredning, 
berättar Annika. Och de slogs av hur olika det kan se ut trots att alla 
utgått från precis samma.
Den stora frågan är ju hur trevlig skiva det var – blir det fler kräftski-
vor?

– Absolut, det tror vi. Du kan ju aldrig veta vem du blir granne med, 
men vi har haft jättetur här. 

Den övre hallen har blivit möblerad 
för avkoppling. En spegel ger illusio-
nen av ett fönster.
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Hemma Hos
familjen Miller-Wahlberg

”Nu har vi mer fokus på familjeliv”, säger Jane Miller och Kent Wahlberg som har bott i Sverige i ett år nu med 
barnen Quinn, 2, och Lana, 3.  Den gedigna köksön var ett av inredningsvalen som gjordes. 
Många möbler köpte paret nya i England och fraktade över med lastbil till Sigtuna. Flytten tog en vecka och med 
kom bland annat det härliga, italienska köksbordet.

 
 

Vi bor här

Barnen Lana och Quinn virvlar omkring i huset som de snart firar ett år 
i. De visar leksaker som har fraktats från förra huset i Windsor, England. 

– Det var ett mycket äldre och mindre townhouse, berättar Jane. Där 
var Lanas rum mindre än klädgarderoben vi har nu.
Nu har båda barnen varsina rum och stora lekytor på övervåningen där 
alla familjens sovrum ligger, tillsammans med rummet som får oss att 
häpna: badrummet!

Jane Miller och Kent Wahlberg hade funderat på Sverige sedan 

barnen kom. De trivdes jättebra i England – Kent har bott där 

längre än i Sverige – men nu känner de sig redan hemma i det 

nya, svenska livet. Det är egentligen bara en sak som saknas.

Jane Miller, 42, jobbar på tv-bolaget SBS Discovery TV, Kent Wahlberg, 
48, driver grossistföretag som säljer läderprodukter. Barnen Quinn, 2, 
och Lana, 3.

Bodde tidigare: i Windsor, England. 

Bäst med att bo här:
Jane: ”Vår uteplats – det har blivit en förlängning av köket och vi har varit 
ute hela sommaren.” 
Kent: ”Att allt är så nytt – och fungerar. Det har varit roligt att få välja allt 
i sitt nya hem.”

Barnens konst pryder vägen upp till övervåningen. En balkong perfekt för Lana!
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Med Jane som reser till olika 
delar av världen, och med 
släkt i England, är det perfekt 
att ha koll på klockan – på 
många olika platser.Föräldrarnas sovrum får bada i vitt. Därifrån kommer du också ut till balkongen.

I badrummet gjorde familjen några egna val: kaklet blev i olika grå nyanser och 
till tvättavdelningen valde de till en glasdörr, så att det går att stänga ute tvätten.

    
        

 
 

Det stora helkaklade badrummet ser ut som en riktig spaavdelning.
– Också en stor, stor skillnad mot vad vi hade i England. En helt annan 

standard nu, säger Kent.
Det var han som åkte över till Sverige i mars 2013 med fem aktuella 
objekt i tankarna. Några av husen skulle behöva renoveras, och huset i 
Sigtuna fanns då bara som en ritning.

– Men vi fastnade för att det skulle vara helt nytt och att vi skulle 
kunna ägna vår lediga tid åt barnen och annat istället för att fixa med ett 
hus på helgerna.
Drygt ett halvår senare flyttade de in och barnen har börjat på dagis och 
fått ett helt nytt språk – de pratar svenska på dagis och engelska hemma.
Jane, som reser utomlands mycket i sitt jobb, har nära till flygplatsen 
vilket också var avgörande för flytt.
Först tänkte de inte ens titta på Småas Sigtunahus – det hade bara tre 
sovrum och för familjen med släktingar som gärna stannar längre än en 
natt när de kommer från England och från Kalmar, där Kent är upp-
vuxen, så var ett fjärde sovrum viktigt.

– Men så fick vi veta att garaget kunde ändras om till sovrum och det 
var också avgörande, säger Jane.
Huset som i grunden är 154 kvadratmeter blev nu 176.

Hennes mamma har nu ett generöst rum att bo över i när hon stannar 
några veckor. Det är till och med en kvadratmeter större än parets eget 
sovrum en trappa upp.
Kent som flyttade till England som 22-åring blev alltså kvar i 26 år i 
landet som han hade tänkt lämna efter bara knappt ett år.

– Jag trivdes så bra till slut. Och det var inte ett helt lätt beslut att 
lämna England, men just nu passar det oss och barnen bra att bo här. Att 
ha en egen uteplats är underbart, naturen också och att bara ha fem 
minuter till vattnet.
Något som de nyttjade mycket sin första, heta sommar. Och de nickar 
båda när frågan om nya landet och huset har levererat under det första 
året. 
Det är väl bara en sak som de kan sakna.

– En lokal pub. Det hade vi runt hörnet i UK, säger Jane.
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Text: Maja-Stina Skarstedt
Foto: Pernilla Sjöholm
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