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BADRUM

N
är Dan Pettersson och Annika 
Pettersson Billing letade efter 
ett hus för fyra år sedan, föll 
de pladask för en herrgård 
från slutet av 1700-talet i 
behov av totalrenovering. 

– Det var alldeles nerkört, sunkigt och felak-
tigt renoverat men det var herrgården vi ville 
ha, säger Dan.

Dan och Annika bor tillsammans med sina tre 
bordercollies på herrgården Åkerslund i Hjärup 

utanför Malmö. Boytan är på 420 kvadratmeter 
med tolv rum.  Dan Pettersson driver egna före-
taget Darom AB som tillverkar spritdrycker och 
likörer. Annikas föräldrar samlade på antikvite-
ter. Sedan dess har hon älskat gamla saker som 
åldras på ett vackert sätt. Drömmen är att jobba 
som inredningskonsult.

Slog ut en vägg
Paret bestämde sig tidigt för att de ville ha ett 

stort badrum på ovanvåningen. Därför valde de 
att slå ut en vägg och ta två rum i anspråk. Totalt 
blev badrummet 25 kvadratmeter stort och intill  
har de inrett ett dressingroom. 

– Det har varit många, långa och ibland het-
siga diskussioner vid val av material och färger, 
säger Annika. 

– Eftersom vi ville hålla oss till den 
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Badrum med lyxig    spa-känsla

Här är badrummet som förgyller vardagen.  
”Vi njuter varje dag av vårt badrum som är 

stort och fyllt av vackra saker!”

Herrgården från 1700-talet var rena 
renoveringsobjektet när famijen 
Pettersson Billing köpte den. Nu 
börjar de få fason på den!

VI SOM BOR HÄR:

Namn: Dan Pettersson 

och Annika Pettersson 

Billing.

Bostad: 1700-talsherr-

gård i Hjärup  utanför 

Malmö.
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I början av 2000-talet fanns en 
klar trend med badrumsmöbler i 
ek. I dag är trenden inte alls lika 
tydlig och utbudet mycket större. 

-Folk skapar sin egen stil 

utefter funktion och behov. Det 
beror på var i livet man befinner 
sig. Familjer med små barn vill 
gärna ha badkar och dubbla vas-
kar, säger marknadschef Stefan 

Svensson på Svedbergs. 
Vitt kommer tillbaka, de ljusa 

träslagen tar över efter de mörka. 
-Ett kantigt formspråk har 

dominerat. Ni ser vi en ökning av 

mjuka, svängda former. 
Valet av lite lyxigare duschar 

och ångkabiner ökar medan mas-
sagebadkar inte är lika självklara-
som för några år sedan. 
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gamla stilen satte vi in ett badkar i marmor 
med lejonfötter i stället för ett toppmodernt 
jacuzzibad, säger. 

Ovanför badkaret placerades ett takfönster 
för att få in ljus och för att kunna njuta av him-
len under baden. Den separata duschen är 1,5 
kvadratmeter stor med väggar av glasblock och 
en dörr av klarglas.  

– Eftersom vi använder duschen varje dag 
gjorde vi den rymlig och satte in en stor härlig 
takdusch, säger Annika.

Inga extrema färger
På golvet ligger ett rutmönster av svarta och 

vita marmorplattor. Väggarna är kaklade med 
30*50 cm marmorerade plattor i beige med 
mörkare inslag.

– Vi tittade först på kakel från italienska 
Bisazza, men färgerna och materialen var så 
extrema, så vi hade garanterat tröttnat fort. Bad-
rummet med alla detaljer måste vara tidsmäs-
sigt hållbart. 

Vaskarna är i gammal stil från engelska Twy-
ford och ovanför dem hänger en stor ornamen-
terad spegel. Ett skrivbord av furu målades om i 
en vaniljvit färg och blev ett sminkbord. 

– När vi hade fest här sa min 
sons tjejkompisar att det var det 
lyxigaste badrum de varit i, med 
eget sminkbord att sitta vid, säger 
Annika glatt. 

Sminkbordet står förstås under 
fönstret och belysningen består 
av 25 spottar i taket och ett par armaturer vid 
spegeln. 

– Det var viktigt för oss att få ett varmt och 
behagligt ljus i vårt badrum. Vi är mycket, 
mycket nöjda och skulle inte vilja ändra på 
någonting, konstaterar Dan. 
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Gör badrummet större – genom att ta intilliggande utrymmen.

Satsa på tidlöst material med hög kvalitet – badrummet ska 
hålla i många år.

Installera golvvärme – det är suveränt skönt att sätta fötterna på.

Välj belysning med dimmer – för att få en varm och behaglig känsla.

Regla upp en vägg till duschen – gärna med glasblock för att få in ljus.

5 TIPS FRÅN DAN OCH ANNIKA

Duschen 
används 

varje dag 
och gjordes 
därför stor 

och rymlig..


