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På en sluttning i norditalienska Piemonte tronar  
Villa La Madonna, en liten vingård med makalös  
utsikt över Bormidadalen. Här har Bolon-systrarna  
förverkligat sin italienska hotelldröm.
Text HANNA NOVA BEATRICE Foto ERIK LEFVANDER

Drömmen
om Piemonte
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Gryning med en 
fantastisk utsikt över 

Bormidadalen från 
hotellrummen på Villa 
La Madonna. Hotellet 
tog emot sina första 

gäster i april 2016, och 
det första året har gått 

över förväntan med 
näst intill full belägg-

ning hela tiden. 



132 5/2017

En morgonpro-
menad runt Villa 

La Madonnas ägor, 
som bland annat 

omfattar två hektar 
vingård, bjuder på 
ett fantastiskt ljus 

och vackra vyer. 
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» NÄR MÖJLIGHETEN ATT ÅTERVÄNDA TILL PIEMONTE KOM 
FÖRSTOD JAG ATT DET FANNS EN MENING MED DET.«

villa La Madonna tar sin början i 
en kärlekshistoria. En sådan där 
osannolik historia som är kryddad 
av ödesmättade möten på tåg och 
båtar runt om i världen och till slut, 
mot alla odds, några borttappade 
telefonnummer och avslutade rela-
tioner senare, leder till ett bröllop 
på en italiensk vingård. När Marie 
Eklund berättar om det första 

mötet med sin blivande man Björn – på ett tåg genom Sydafrika 
– förstår man att ödet har spelat en stor roll i hennes liv. 

»Och så var det även nu. När möjligheten att återvända 
till Piemonte kom förstod jag att det fanns en mening med 
det med«, berättar hon. »Jag kände att jag ville tillbaka och ta 
hand om platsen, och för mig var det var givet att det skulle 
bli ett hotell. Piemonte är väldigt lätt att tycka om. Man mår 
så bra här.«

Marie och hennes man gifte sig och kom att leva många år 
på La Madonna tillsammans, deras barn växte upp där och 
de drev ett enkelt pensionat. Men när de separerade 2008 
flyttade Marie tillbaka till Sverige med barnen. Nya ägare 
tog över gården som sakta men säkert förföll. Det var hårda 
ekonomiska tider i Italien. Marie Eklund satsade helhjärtat 
på sitt företag Bolon i Sverige. Men när hennes exman Björn 

PIEMONTE

En perfekt plats att 
inta frukost och 

eftermiddagsdrink. 
Det är tio minu-

ters promenad 
till närmsta lilla 
by, men många 

gäster hyr bil och 
åker på vin- och 

ostprovningar och 
provar många av 

restaurangerna 
i intilliggande byar. 

Annica och  
Marie Eklund 

njuter av solen vid 
vinstockarna.
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Köksmästaren 
guidar både i kök 

och vinkällare. 
Han fick även 

gästspela under 
Stockholm 

Design Week, 
när Bolon bjöd 
till en exklusiv 

middag i sitt nya 
showroom.

gick bort för tre år sedan och Marie fick reda på att Villa La 
Madonna återigen letade efter en ny ägare kände hon att 
det var »meant to be«. »Våra barn har ju vuxit upp här, det 
kändes rätt att bevara det som deras far hade skapat under sina 
25 år på gården.«

MARIE EKLUND OCH hennes syster Annica Eklund  
driver till vardags familjeföretaget Bolon, som under 65 år  
har gått från ett traditionellt väveri till ett designföretag med 
export av vinylgolv över hela världen. Företaget grundades av 
Annicas och Maries farfar och tillverkade från början bara  
husvagnsmattor. Men sedan systrarna tog över företaget för 15 år  
sedan har man mer än tripplat omsättningen och lyft upp golv 
på en helt ny designnivå. De är vana vid att arbeta sida vid 
sida och bestämde sig för att göra Villa La Madonna till ett 
gemensamt projekt. Klart de skulle satsa på sin hotelldröm 
tillsammans!

 De bestämde sig för att rusta upp gården och låta den 
hitta tillbaka till vad den en gång var – och skulle kunna bli. 
Målet stakades ut under arbetets gång. De ville bevara det 
genuina och personliga, men ändå skapa en inspirerande 
miljö. »Att återvända till Piemonte var på många sätt som att 
komma hem«, berättar Marie. 

Hon och Annica visar runt på den fantastiska gården, med 
vidsträckt utsikt över Bormidadalen. Hotellet har sammanlagt 

» ATT KÖPA ETT HUS OCH  
RENOVERA DET I ITALIEN  
HAR VARIT ETT STORT  
PROJEKT, MINST SAGT«

Detalj med vackert antikt 
glas i restaurangen. 

 »Alla som arbetar med 
oss lägger ner sin själ för 

att varje gäst ska få en 
unik upplevelse, oavsett 

om det handlar om en 
vackert komponerad 
maträtt, spännande 

viner, de skönaste 
sängarna eller de bästa 
utflykterna i regionen. 

Slow living och slow 
food är vårt signum«, 

berättar Annica. 

PIEMONTE
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Restaurangen på Villa 
La Madonna, med 

alla originaldetaljer 
bevarade. Under vår 

och sommar sker ser-
veringen utomhus. 
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Den helt fantastiska poolen 
omgiven av vinodlingar. 

Bilden togs under en tidig 
morgonpromenad i april. 

PIEMONTE

16 personligt och vackert inredda rum, några med direkt 
access till poolen, andra med stor terrass eller balkong med 
milsvid utsikt. I rummen blandas vintagefynd från trakten 
med utvalda detaljer, och golven är såklart klädda med särskilt 
framtagna Bolonmattor i en jordnära färgskala. »Att köpa ett 
hus och renovera det i Italien har varit ett stort projekt, minst 
sagt« förklarar Annica. »Men vi driver ett designfokuserat 
varumärke och i vår hemstad Ulricehamn har vi redan köpt 
och inrett några representationsvillor. Så vi har samarbetat 
med samma företag som där, bland annat inredningsföretaget 
Oddbirds.« 

RESTURANGEN VETTER UT mot en enorm terrass där 
man kan äta alla mål. Utsikten är fantastisk, och här ryms 
även stora sällskap när det ordnas bröllop på plats. Intill 
poolen på baksidan av gården, omgiven av vinrankor, finns 
ett stort yoga-rum och för den som vill prova Piemontes viner 
finns både Villa La Madonnas egen vinkällare, med anor 
från 1600-talet, samt organiserade turer att tillgå. Allt går att 
skräddarsy. Vill man äta sin lunch mitt bland de omgivande 
vinrankorna så anordnas det lätt. »Många som kommer till 
Piemonte lockas av maten och vinet i området. Men några 
vill bara vila upp sig och få några dagars lugn med en bok i  
en vacker miljö«, förklarar Annica. 
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»JAG KÄNDE ATT JAG VILL TILLBAKA  
OCH TA HAND OM PLATSEN.«

VILLA LA MADONNA
Litet boutique-hotell med 

fokus på det personliga 
och genuina. Ägs av Annica 

och Marie Eklund som till 
vardags driver familje-

företaget Bolon i Sverige. 
Hotellet har 16 rum, här 

finns en restaurang samt 
en pool och en vinkällare, 

och schemat kan skräddar-
sys med allt från tryffeljakt 

till lunch bland vinrankorna. 
På Villa La Madonna odlas 

druvorna Barbera och 
Cabernet Sauvignon. 
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Aktiviteterna förändras beroende på säsong. I början av 
oktober skördas vinet på Villa La Madonna, på gården odlas 
druvorna Barbera och Cabarnet Sauvignon. På hösten letar 
man efter den världskända vita tryffeln, med tryffeljakt med 
tränade hundar, i Piemonte. På gården och i omgivningarna 
anordnas aktiviteter som vinprovning, vandring, cykling, 
ostprovning och ridning. 

Och så är det såklart närheten till allt. Från hjärtat av  
Piemonte ligger Alperna cirka två timmar bort och de 
snöklädda topparna syns i horisonten bakom vinkullarna. 
En timme söderut ligger den italienska rivieran. Och för alla 
designintresserade som reser till Milano i april är Villa La 
Madonna en perfekt destination före eller efter möbelmässan. 
Kontrasten är slående. Efter två timmars körning från Milano 
landar man i en värld av stillhet. Att vakna i gryningen och 
se solen gå upp från terrassen kan få en stressad nordbo, eller 
utmattad möbelmässebesökare, att landa. 

 
»VÅR FÖRSTA KOLLEKTION med vanliga mattor som 
vi lanserade på möbelmässan i Milano april hämtade faktiskt 
inspiration från Villa La Madonna, eftersom vi ville ha en 
annan typ av mattor här«, förklarar Annica. 

Under vårt besök är det hon själv som står för driften, ser 
till att alla gäster har det bra, och att allt rullar på. Det djupa 
engagemanget – och den personliga touchen – går det inte att 
bortse från. 

SYSTRARNA  
EKLUND

Annica och Marie driver 
till vardags familje-

företaget Bolon, som 
under 65 år har gått 
från ett traditionellt 

väveri till ett design-
företag med export 

av vinylgolv över hela 
världen. Företaget 

grundades av Annicas 
och Maries farfar och 
tillverkade från början 
bara husvagnsmattor. 

Men sedan systrarna 
tog över företaget för 
15 år har man mer än 
tripplat omsättningen 

och lyft upp golv på en 
helt ny designnivå.  

Hotellet har 16 rum 
som alla är personligt 

inredda av Annica och 
Marie i samarbete med 

svenska Oddbirds. 
Målet är en »bohemisk  

avslapplad lyx«. 

»SLOW LIVING OCH SLOW FOOD  
ÄR VÅRT SIGNUM.«

PIEMONTE


