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Malee
Seaview, 
Koh Lanta
n 45 villor finns
på området. Alla
har sålts, framför
allt till svenskar.
Då och då säljs
villorna till nya
ägare precis som
i vilket bostads-
område som
helst. Villaägarna
leasar marken
men äger själva
husen.
n Områdets
 lägenheter och
radhus ligger 
i enheten Sai
 Naam Lanta
 Residence
 Serviced
 Apartments.
n De billigaste
lägenheterna och
villorna säljs för
drygt 1 Mkr, och
de dyraste villor-
na med strand-
tomt är värda
runt 10 Mkr.
n Området  ligger
på stranden Pra
Ae, även kallad
Long Beach. 
Hela Koh Lanta 
är ett mycket
 populärt turist-
mål, inte minst
bland svenskar.
På ön finns två
svenska skolor.
Det finns också
en stor svensk
dykskola, svens-
ka restauranger
med  mera.

º”Det är en otrolig skillnad att ha sitt
eget, jämfört med att bo på hotell. Då
handlar det mer om att ha tak över 
huvudet. Men det här är ju vårt hem”, 
säger Ralf Andersson.

Den sociala aspekten är också viktig. 
I Malee Seaview har de grannar runt

omkring sig. Saga har kompisar att leka
med, och familjerna träffas på stranden
och på  restaurangerna i närheten, eller
hemma hos varandra. Ralf och Saga 
gillar också att dra i väg på egna utflyk-
ter på motorcykeln, spännande djung-
eläventyr där de utforskar någon av Koh
Lantas alla småvägar. 

Distansjobbar via nätet
Hemma i Helsingborg driver Ralf
 Andersson eget företag, och via internet
har han möjlighet att distansjobba en
del. Susanne Gylling är sjuksköterska
och har kombinerat föräldraledighet
med semester under vintern.

Nästa år ska snart sexåriga Saga gå 
i en av de två svenska skolorna som finns
på Koh Lanta.

”För oss är det viktigt att ha en vardag
med rutiner även här. Vi äter frukost
hemma varje dag. Ibland hittar vi på

 saker att göra, men mycket handlar ock-
så om att bara vara här hemma”,  berättar
Susanne.

Fredagar och lördagar får vara lite
festligare. Då köper de svenskt smågodis
från det svenska dykföretaget Lanta 
Diver i öns huvudstad Saladan, och går
på  någon speciell restaurang.

”För oss känns det som en jättebra
lösning att ha vårt hus. Det är vår bas och
vår trygghet.”

”Tuffare än vi trodde”
Mattias och Mia Terngård bor året om
med sina barn i en exklusiv villa på
stranden med vacker havsutsikt. För
dem har det varit hårt jobb även under
lågsäsong.

”Det har inte varit någon dans på
 rosor att ta sig igenom projektet. Det var
mycket tuffare än vi hade kunnat ana. 
Alla har nog inte varit nöjda med allt vi
har gjort under resans gång, men i dag
känner jag mig stolt över vad vi har ska-
pat”, säger Mattias Terngård.

Samarbetet med thailändarna har i
stort sett fungerat bra, men det har upp-
stått en hel del kulturkrockar på vägen.

Samtidigt påpekar paret Terngård att

det är viktigt att respektera thailändar-
na och deras kultur. Det går inte att stöv-
la in och ställa för höga krav och tro att
allt ska fungera på svenskt ordning och
reda-vis .

”Vi har lärt oss väldigt mycket.”
”Den stora utmaningen nu är att

 bevara standarden här i området på en
tipp topp-nivå”, säger Mia Terngård.

Förra året stod även ett stort lägen-
hetshus, Sai Naam Lanta, klart i området
där lägenheter och radhus hyrs ut och
säljs. Den 600 kvadratmeter stora poolen
i mitten får nyttjas av alla invånare och
matgäster på Sai Naam café.

Grät massor i början
Mattias och Mia Terngård säger att de
mår bra på Koh Lanta i dag. Men första
tiden var tuff, särskilt för Mia. Här skul-
le hon plötsligt bara vara, utan sin gam-
la vanliga ”Mia-identitet” hemifrån Sve-
rige. 

”Jag grät massor i början. Men i dag är
det självklart att leva så här. Det blev väl-
digt bra till slut.”

Att ständigt bo i värme är inget pro-
blem. De saknar inte kylan, men däremot
annat, som möjligheten att gå på teater

eller musikaler ibland. Prickig korv, Kal-
les Kaviar, fiskbullar och lingonbröd tar
besökande vänner med när de hälsar på. 

Måste inte planera allt
Och Skype har underlättat kontakten
med släkt och vänner betydligt.Vardags-
livet fungerar väldigt bra,  menar Mia.

”Vi är jättenöjda med barnens skol-
gång. De har haft små grupper och
 jättebra lärare. Våra barn har gått på Lan-
ta Sanuk School, den första skolan som
startades på ön, och vi har trivts jättebra
där. Det barnen kan tycka är att det finns
lite för få kompisar under lågsäsongen.”

Därför har de försökt hitta på andra
 aktiviteter för barnen på sommaren, som
ett stort sport- och aktivitetsläger på när-
liggande Phuket och resor till Sverige.

Men Koh Lanta är hemma just nu, och
det känns som en självklarhet.

”Jag tycker om enkelheten härnere”,
säger Mattias.

”Man måste inte planera in allt 
i  almanackan, man kan träffa folk över
en middag på restaurang utan att ha 
bestämt det månader i förväg. Här mås-
te alla lägga bort sina gamla invanda
mönster.” n
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STRANDLIV. Familjen Gylling-Andersson från Helsingborg, som består av Ralf, Susanne och dottern Saga (i poolen), är villaägare i Malee Seaview. Det är deras första år med eget
boende på Koh Lanta, och de tillbringar två månader i villan denna vinter. Nästa år börjar dottern i den svenska skolan på ön. Melodifestivalen på tv är helgnöje även i Thailand.       

NYBYGGARE. Mattias och Mia Terngård startade svenskområdet Malee Seaview på Koh Lanta, där de bor året runt.

FAKTA

”För oss är
det viktigt
att ha en
vardag 
med rutiner
även här.
Vi äter
 frukost
hemma
varje dag.
Mycket
handlar om
att bara
vara här
hemma”
SUSANNE GYLLING


