
Vid slutet av Sommarvägen i Vaggeryd ligger  

en vitputsad villa som sticker ut i grannskapet. 

Med skandinaviska linjer, inspiration från  

Kroatien och stora svarta fönster från Westcoast 

Windows har Dejana och Mato Pilipovic skapat 

sitt drömhus. 

Familjen Pilipovic har bott i Vaggeryd i över elva år 

och drömmen om en egen villa har funnits där hela 

tiden. När drömmen skulle omsättas till verklighet 

började Dejana och Mato leta inspiration bland 

befintliga hustillverkare. 

– Vi beställde i princip varenda huskatalog som gick 

att få tag på. Men vi hittade aldrig det där huset som 

kändes klockrent. Det var då vi bestämde oss för att 

göra det själva, berättar Mato. 

Tog in många offerter

Sagt och gjort. Under 2018 började Mato skissa  

på hur deras drömhus skulle kunna se ut. 

– Det var väldigt roligt till en början. Vi började  

med ett blankt papper och gjorde ett antal besök  

på Husknuten i Göteborg för att få en uppfattning 

om storlekar på olika rum och hitta annan inspiration, 

berättar Dejana. 

När grundformen var klar tog paret kontakt  

med en konstruktör för att få hjälp med det  

byggtekniska. Samtidigt arbetade Mato med  

att ta in offerter från olika leverantörer för  

att kunna göra en realistisk kalkyl. 

– Jag jobbar som inköpare till vardags så jag hade 

nog en del nytta av mitt arbete i det här projektet 

också. Jag tog in massor med offerter från många 

olika leverantörer på material, fönster och annat, 

berättar Mato. 

När själva bygget skulle upphandlas var det dock  

lite svårare. Trots en tydlig kalkyl och en solklar 

vision för husets utformning var intresset svalt  

hos många byggfirmor. 

– Men vi fick napp hos en mindre byggare som  

är specialiserade på att bygga med lättbetong och 

har stor erfarenhet av murning. De har varit jättebra 

och såg fördelen med att vi själva tagit in så mycket 

offerter på material, berättar de. 

Medelhavsvillan på Sommarvägen

Kompromisser – men inte på fönstren

Under projektet har Dejana och Mato gjort vissa 

kompromisser i valet av material och planlösning  

för att få kalkylen att hålla. Men vissa saker  

var heliga.

 

– Vi ville ha stora fönster, platt tak med låg  

lutning och inga synliga balkar invändigt, säger  

Mato. Resultatet blev en betongkonstruktion  

med stålbalkar som ett skelett genom hela huset.  

Fönstren är från Westcoast Windows designserie 

och är lackade i svart, matt färg. 

– Jag är kanske lite old school, men jag pratar gärna 

med leverantörer i telefon. När jag fick kontakt med 

Westcoast Windows fick jag ett seriöst bemötande 

där de inte bara tog våra önskemål på allvar 

- de kom med flera egna förslag på smarta lösningar. 

Dessutom fick vi en offert bara inom ett par dagar  

så det kändes klockrent, säger Mato. 

– Att det är svensktillverkat och underhållsfritt är 

jättebra. Men det är även små detaljer som vi gillar 

med Westcoast Windows 

 

- som att vi kunde få lackerade gångjärn på utsidan 

vilket gör att de smälter in i helheten på ett bra sätt, 

säger Dejana. 

Huset har en boyta på 220 kvadratmeter och  

invändigt är det ljust och luftigt. Vid entrén och  

i vardagsrummet är det öppet upp till andra  

våningen vilket skapar ett fint ljusinsläpp och  

en känsla av rymd. 

– På vissa ställen är det nästan sex meter  

i takhöjd, säger Mato. 

Sedan juni 2021 är familjen inflyttad på  

Sommarvägen och även om vissa detaljer  

återstår är de mycket nöjda med sitt nya hus. 

– Det känns härligt att vi vågade gå vår egen  

väg och göra det vi drömt om fullt ut. Många  

avrådde oss från både det ena och det andra.  

Men du behöver inte alltid göra som alla andra.  

Det finns många leverantörer som kan erbjuda  

det du vill ha utan att det kostar speciellt mycket 

extra, säger Mato. 


