
Formkänsla och en snickare i huset är en 
bra kombo om man har tunn plånbok.  
De gudfruktiga i gotländska  
Rone skulle inte känna igen sig  
i Anns och Niclas recyklade 
församlingshem.
Av ANNA BJELKHOLM  
Foto REBECCA MARTYN

Järntrappan har Niclas designat och installerat 
med hjälp av åtta man. Klot lamporna i det sex 
meter höga taket var efterlämnade vid tillträdet. 
Kamin av märket Heta, Sandströms mureri,  
kakel från Marra kech design. Fantasihuset  
är byggt av dottern Lola-Frances farfar.  
Ljusslinga, Granit, vimpel, Tradera.  
Byrån och jordgloben är  
från Anns barndomshem. 

FÖRSAMLINGSHUS  
I RETUR
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nn Jakobssons och Niclas Hoff-
mans första gemensamma barn 
var på väg och deras lägenhet skul-

le snart bli för trång. Dessutom hade de 
länge längtat efter att sätta tänderna i ett 
renoveringsobjekt, helst ett hus i närheten 
av Hemse där Anns pojkar gick i skolan. 

– Egentligen tittade vi på grannhuset, 
men det låg över vår budget eftersom 
jag studerar till gymnasielärare. Men vi 
gillar lite annorlunda hus, så när vi såg 
församlingshemmet var det kärlek vid 
första ögonkastet. Dessutom var det re-
lativt billigt, berättar Ann.

De köpte huset på 162 kvadratmeter  
i Rone sydöst om Hemse i mars 2013. Ef-
ter tio veckors totalrenovering flyttade de 
in, och då var Lola-Frances nyfödd.

– Allt hände på en gång. Niclas var 
helt galen med släggan.

Bland annat slogs två små toaletter 
ihop till ett stort funktionellt badrum 
med två handfat och en dubbeldusch. 
Köket öppnades mot den stora salen, 
och en kamin installerades i den gamla 
murstocken mitt i huset. Väggarna put-
sades med gips och golven målades vita. 
Förråd och tvättstuga inreddes i det 
gamla trapphuset och en ny järntrappa 
installerades.

– Niclas hade redan från början be-
stämt sig för att vi skulle riva den gamla 
trätrappan till övervåningen och bygga 
en ny i järn. Själv var jag skeptisk efter-
som det var ett enormt projekt, men i dag 
ångrar vi det inte en sekund. Den svarta 
järntrappan är husets smycke. 

Niclas har designat den 800 kilo tunga 
trappan, och hans pappa har svetsat 
ihop den på en fabrik. I jätterummet 
med 6 meter upp till nock är den verkli-
gen effektfull. 

– Det krävdes åtta av bygdens star-
kaste män för att lyfta den på plats.

Ann intresserade sig för färg och form 
redan som barn, bland annat sydde hon 
egna kläder när det hon ville ha inte fanns 
eller var för dyrt. Anns farmor, en stor 
idol, lärde henne att alla förtjänar lite gla-
mour. Niclas arbetar som snickare och är 
aldrig rädd för att testa annorlunda lös-
ningar. Medan Ann gärna går genvägar, 

A

»Vi har kanske  
inte alltid fått  

det vi velat, men  
i slutänden har 

det blivit bra« 
På tröskeln till 
det före detta 
församlings-
hemmet: Ann 
Jakobsson och 
Niclas Hoffman 
med gemensamma 
dottern Lola-
Frances och Anns 
pojkar Romeo  
och Tor. 

Nedan: Kyl/frys från 
Smeg. Ugn, mikro, 
espressomaskin och 
rostfria skåpluckor, 
Ikea. Skåpet är 
byggt av ett 
gammalt fönster. 
Takarmatur, 
Elektroskandia. 
Korgar och lådor  
är gamla.

Betongbänken med skiva som 
Niclas gjutit själv funkar både som 

sittplats och bokhylla. Kuddar, H&M 
Home, koskinn, Jysk. Bakom den 

spröjsade fönsterväggen, plåthus 
från La  vie och en spegel som Anns 

mamma gjort av ett fönster. 
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» Jag var skeptisk till järntrappan  
i början, men i dag ser jag den 
som husets smycke«

En dörr från Anns familjegård fungerar 
som sänggavel. Bakom har de byggt en 

avskärmande vägg och fått en liten walk-
in-closet. Tapet Viva från Midbec, 

sängkläder, Ellos, vita lådor och hyllplan, 
Ikea. Filten har Anns mamma vävt.

Soffa från EM, divan från Ikea, spegel och väggklocka från Garag  1  
i Visby. Den gamla dörren och klaffbordet är från Anns familjegård. 
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är han noga med att allt görs ordentligt 
från grunden. 

– Vi är ett väldigt bra team, faktiskt. 
Jag kan vara lite tveksam till Niclas 
idéer, men blir alltid lika förvånad och 
glad över hur bra det blivit när de är 
genomförda.

Genom att vända sig till lokala färg-
butiker och brädgårdar har de fått bra 
priser, och allt överblivet material har 
tagits tillvara. Detta, tillsammans med 
att Niclas är snickare och att de fått 
mycket hjälp av familj och vänner, har 
gjort att kostnaderna hållits nere. 

– Vi har vridit och vänt på varje kro-
na och funderat på hur alla lösningar 
kunnat göras billigare på vårt eget sätt. 
Vi har kanske inte alltid fått exakt det 
vi velat, men i slutänden har det blivit 
ganska bra ändå. Med liten plånbok 
får man vara lite mer finurlig! 

Deras kreativitet har lämnat spår 
överallt i det 162 kvm stora huset. På 
övervåningen har de byggt en vägg av 
gamla golvplankor som de betsat bru-
na. I hallen har de gjort en vägg av ut-
tjänta fönster och en annan av över-
bliven utomhuspanel behandlad med 
järnvitriol. Kommoden i badrummet 
har Niclas gjort av gamla takbjälkar, 
murbruk och en hemgjuten betong-
skiva. 

Möblerna kommer mestadels från 
Anns pappas gamla familjegård, granne 
till huset där hon själv växte upp. Däri-
från kommer till exempel de gamla dör-
rarna liksom högskåpet som från början 
var ett köksskåp, nu ommålat i svart. 
Matsalsbordet och barnens sängar har 
hennes farfarsfar snickrat, och det gam-
la linneskåpet kommer från hennes 
mormor i Småland. 

– Eftersom vi aldrig har haft särskilt 
mycket pengar på grund av graviditeter 
och studier har många möbler varit gra-
tis, men de har ett högt värde för mig.

Den stora salen fungerar som var-
dagsrum, matsal och lekrum och är  allas 
absoluta favoritplats. Ann säger att det 
känns overkligt att de fått ett unikt bo-
ende som de drömt om så länge. På lör-
dagskvällen när barnen har somnat gil-
lar hon att ”mysstäda”.

– Då tar jag fram dammvippan och 
en kopp te, sedan är det mysstäd för 
hela slanten! Q

» Med liten plånbok 
får man vara  
lite mer finurlig«

Klädhängaren och bänken har 
Niclas byggt. Kudde från H&M 

Home, matta Ikea. På kortväggen 
återvunnen ytterpanel målad med 

järnvitriol. I bakgrunden  
Lola-Frances rum.
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