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Solen skiner och Storbjörkens 
vatten ligger som en spegel. All-
deles vid sjön ringlar sig väg 205 
genom Svartå. Mitt emot sta-
tionsområdet ligger det som kall-
las Sjötullen. Här finns totalt fem 
byggnader – ett hyreshus med nio 
lägenheter, en villa, ett gammalt 
hotell som nu är lagerlokal och yt-
terligare några småhus. Allt belä-
get sagolikt vackert ett stenkast 
från sjön.

Sagolikt
Det var det här som Peter och An-
nika Svensson föll för i vintras.

– Vi såg direkt vilken otrolig 
 potential området har med alla 
tillhörande byggnader. Läget 
är ju också helt sagolikt, menar 
Peter.

Hela Svartåäventyret tog annars 
sin början när Peters fritidshus, i 
hans hemort Otterbäcken, brann 
ner för tiotalet år sedan.

– Jättetråkigt! Men i stället för ett 
nytt hus köpte vi en båt. Men efter 
två dåliga somrar kände vi att det 
inte var vår grej, säger Annika.

Då började paret att leta efter ett 
nytt fritidshus i stället.

Det var för drygt sju år sedan.
– Vi fick tips om ett hus i Svartå, 

alldeles vid sjön. Även om tom-
ten behövde en hel del ”kärlek”  
tvekade vi inte en sekund när vi 
såg det.

Många timmar
Sedan dess har de tillbringat 
många timmar med att renovera 
och modernisera.

– Senaste året har vi säkert varit 
i Svartå 50 helger. Det har mer och 
mer blivit vårt hem, säger Annika.

Peter, som inte för så länge se-
dan sålde sitt företag inom elek-
tronik, längtade också efter att få 
lämna Stockholm.

– Jag är från Otterbäcken, men 
har bott i huvudstaden i över 20 
år. Jag kände att jag helt enkelt fått 
nog av stressen och ville komma 
”hem” till något mer jordnära. Att 
få vara kreativ med både händer 
och huvud, säger Peter.

Det var alltså då paret hittade 
Sjötullen.

Och på den vägen är det. Men 
duon har ännu inte flyttat från hu-
set i Huddinge.

– Peter är i Svartå och jobbar med 
Sjötullen hela veckorna medan jag 

arbetar kvar som chef på förloss-
ningen på Södersjukhuset. Vi mås-
te ju få in pengar också…

Men målet är klart – paret ska 
flytta till Svartå.

– Lite snopet och beklagligt att 
förlossningen i Karlskoga lagts 
ner. Annars hade det självklart 

varit ett alternativ för mig.
Men duon har att göra ändå. Se-

dan i våras har man inlett arbetet 
med att renovera lägenheterna på 
Sjötullen.

– Vi har gjort två bostäder 
klara och fler är på gång. De blir  
toppmoderna i ett ”gammalt”  
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RENOVERING. Två inflyttade satsar på lägenheter och krog 

Peter och Annika Svensson har många planer för Sjötullen. FOTO: ROGER GLEISNER

PROJEKT. Sjötullen i Svartå ge-
nomgår en rejäl ansiktslyftning.

Här ska det bli allt från kafé, krog, 
övernattningslägenheter och bu-
tik. Dessutom ska tio lägenheter 
renoveras eller byggas.

Bakom mångmiljonsatsningen 
står två 08:or.

– Vi uppfattas säkert som full-
komliga stollar av många, men vi 
tror på projektet och på Svartå, 
säger Peter och Annika Svens-
son. 

skal. Det som är ju det som är char-
men, blandningen av gammalt och 
nytt.

Bra team
Annika berättar att hon sköter tak 
och väggar, resten fixar Peter.

– Men vi tycker båda om att skapa 

Annika Svensson är nöjd med hur badrummet blev i en av de 
iordningställda lägenheterna.

Peter Svensson trivs att arbeta med händerna.

Sjötullen i förvandling – ett mångmiljonprojekt
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Peter och Annika Svensson trivs utmärkt i Svartå. 

Två av lägenheterna på Sjötullen har restaurerats. Annika och Peter Svensson berättar att hittills har arbetet 
gått bra. 

Sjötullen i förvandling – ett mångmiljonprojekt

och inreda. Vi är ett bra team som 
ger och tar.

En gammal tvättstuga på den väl 
tilltagna tomten ska förvandlas till 
bastu och sandstranden är redan 
tillgänglig.

– Blir bra för våra hyresgäster. 
Och att kunna grilla alldeles vid 

strandkanten är ju suveränt.
En annan liten byggnad hoppas 

de kunna förvandla från garage till 
ett par mindre övernattningslägen-
heter.

– Det finns ett behov av att 
 kunna erbjuda sådana till turis-
ter, inte minst till de som är här 

för att fiska, menar Peter.
Men den kanske största satsning-

en på Sjötullen hoppas duon kunna 
inleda nästa sommar.

– Då får vi tillträde till det gamla 
hotellet. En jättelokal som i dag 
bara är ett stort nedgånget för-
råd. Men inne i lokalen finns ändå 
mycket bevarat, allt från detaljrika 
stora dörrar till charmiga tak. Vilka 
möjligheter, säger Annika.

Huset, som är från 1800-talets 
slut, ska genomgå en förvandling 
och om två år hoppas Peter och An-
nika slå upp dörrarna till sitt kom-
binerade kafé och krog – ett ställe 
med det där lilla extra.

– Mycket talar också för att det blir 
en liten handelsbod, gärna då med 
lokala och närodlade produkter.

Peter och Annika är helt överty-
gade om att det saknas ett sådant 
här ställe där både Svartåbor och 
de som passerar på 205:an kan få 
sig något gott att äta och dricka.

– Och tänk att få göra det i ge-
mytliga lokaler med en magnifik 

utsikt, ja det kan väl inte vara fel…
Duon är också genuint intresse-

rat av inredning. Paret importerar 
av den anledningen möbler och 
andra prylar från Ungern.

– Gamla fina saker som charmar 
de flesta. I krogen tänker vi försöka 
kombinera detta, det ska helt en-
kelt gå att köpa stolen man sitter 
på.

Miljonprojekt
Paret har hittills lagt ner mycket 
tid på Sjötullen.

Och pengar.
– Fram tills nu cirka sex miljoner. 

Vi tror att det kommer att kosta un-
gefär lika mycket till innan vi är i 
hamn. Mycket pengar, men vi vill 
verkligen genomföra det här. Och 
att göra något liknande i Stock-
holm hade det inte ens varit ett 
alternativ eftersom det stått för 
många nollor på prislappen.

Men hur vågar ni satsa så 
mycket på ett projekt i Svartå?

– Jag vet att en del tycker att vi 

är några riktiga stollar, skrattar 
Annika. Och visst, ibland har jag 
lite ont i magen. Men vi tror på 
den här bygden. Här går att göra 
så mycket även om vi inte sällan 
får höra att ”det går aldrig”. Men 
vi säger att ”det går visst”, säger 
Annika.

Och fortsätter:
– Att vi sedan räknas som 08:or 

är ju inte heller någon direkt för-
del… Men när Peter berättar att 
han är från Otterbäcken och pratar 
på lite dialekt, ja då brukar det bli 
lite lättare…

Men vad är det som driver er?
– Många tror säkert att det är peng-
ar, men då finns det både enklare, 
säkrare och lukrativare sätt. Vi vill 
helt enkelt göra något vettigt och 
kreativt och därmed skapa oss en 
grund att stå på.

– Helt enkelt bara så att vi i  
framtiden kan ha våra liv här i 
Svartå. 

Anders Hestad

Någon gång nästa år inleds arbetet med att förvandla det gamla hotellet 
till kafé, krog och kanske handelsbod. 


