Soffa Williams Minotti.
Soffbord Xilos, fåtöljer Frame, side table Consol Maxalto.
Takplafond Hollywood Brand van Egmond.
Kuddar Bohèm.
Antika åror och träskål Christian’s.
Fotografi vid åror av Hans Gedda Link Image Art Edition.
Tavlor på höger vägg av Åke E:son Lindman.

INREDNING

På Solsidan i Saltsjöbaden har inredningsarkitekten Mats Gustafson förvandlat en mörk
70-talsvilla till ett ljusdränkt palats. Men här
finns också plats för vuxenlek med filmsalong,
flipper och vinkällare.
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I badrummet har Harry Granlund från Geco
valt att placera ett fristående, ovalt badkar
som bryter mot det kvadratiska rummet med sin
diagonala placering. Badkar modell Iceland,
kommod Universal och badkarsblandare Liquid,
samtliga från Boffi. Handdukar Schlossberg,

träskål Christian’s. Geco har även ritat Boffi-köket
LT till höger, som bygger på att det vita köket
speglas i den svarta polyesterväggen. Fotoprint
av Thomas Klementsson, Link Image Art Edition,
matta Pebbles Ginger från The Rug Company,
privat vas och skål.

”Folk kan bli nästan
lite rädda när vi
kommer in och river
allt, men här var det
helt nödvändigt att
avveckla och rensa ut
för att kunna öppna
upp och få in ljus”

utsikten är minst sagt slående. För
att inte säga helt andetagande. Vi befinner
oss i en 1,5-plans-villa i Saltsjöbadens
Solsidan – känt från tv, ni vet – och
panorerar man med blicken ut genom de
stora fönstren breder Baggensfjärden ut sig
åt vilket håll man än tittar.
Faktum är att det inte alltid har varit
så här. För inte länge sedan gömdes husets
kanske främsta tillgång undan.
– Huset ligger helt fantastiskt, säger
Mats Gustafson på Upgrade Living som
genomfört en omfattande ombyggnad av
villan. Läget är bland de bästa i hela staden,
men huset i sig var väldigt mycket sjuttiotal
och då var utsikten inte så viktig. Snarare
tvärtom. Begränsad insyn prioriterades.
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”Det finns en barnslig
glädje i det där
rummet. Ett slags
barndomsdröm
som förverkligas
med flipperspel,
tv-spel och popcornmaskiner. Det blir
som en gillestuga
med högre
svansföring”

Mats växte upp bara några hundra meter
härifrån och kände till huset och dess
förra ägare sedan barndomen. Under de
senaste två åren har han, projektledaren
Tony Fernandez och Upgrade Living
(som specialiserat sig på den här typen
av omfattande lyxiga renoveringar och
ombyggnader, allt från vindsvåningar till
paradvillor) omvandlat en ganska sluten
och mörk villa till ett öppet, ljust, gråvitt
palats.Tidigare präglades villan av små och
få fönster, trånga korridorer och alldeles
för många rum som disponerats konstigt.
Mats kanske viktigaste nyckel till arbetet har därför varit att utnyttja husets läge
till fullo. Även om det krävde att man mer
eller mindre började från noll – med un-

dantag för trappor och vardagsrumsgolv är
inte mycket kvar av det tidigare.
– Folk kan bli nästan lite rädda när vi
kommer in och river allt, men här var det
helt nödvändigt att avveckla och rensa ut
för att kunna öppna upp och få in ljus.
Mycket har hänt sedan dess. Planlösningen har förändrats, rummen har blivit
färre, men större och ljusare. Trägolven har
för all del betsats mörka och på andra ställen ligger becksvart sten, men det balanseras nu upp av dels ljuset utifrån, dels av
vita väggar och ljusa möbler.
Entréplanet känns, om man bortser från
ett filmrum och ett kontor, nästan som ett
enda stort rum där matsal, det Geco-utrustade köket och vardagsrum bundits sam-

man. Det gamla köket som med dess massiva takbjälkar och små gluggar till fönster
av Gustafson liknas vid en österrikisk fjällstuga har nu fått glasdörrar och fönster från
golv till tak ut mot vattnet. Allt det dystra
mörka träet är utbytt mot vitt. Färgerna
är få, men naturnära och speglar det skärgårdslika landskapet utanför.
På det övre planet som innehåller ägarfamiljens mer privata rum har väggen mellan ett badrum och ett tidigare sovrum slagits ut och bildar i stället ett stort luftigt
badrum där en ångbastu och ett badkar
mitt på golvet bidrar till en omhändertagande spakänsla. Från den nybyggda balkongen har man, återigen, en intagande utsikt över vattnet.

Övervåningens juvel i kronan är det gigantiska stora sovrummet som skapats av
ett mer eller mindre oanvänt vindsförråd.
Gustafson möttes av tvivel när han redogjorde för sina planer att skapa ett sovrum här, men ökade ljusinsläppet med ett
antal takfönster och lät bygga en majestätisk säng.
– Det hade inte ens värme förut, säger
han. Det såg ut som en oanvänd bastu. Nu
är det ett fantastiskt rum.
Om det övre planet är familjens egna
har fokus längst ned i villan i stället legat på
socialt liv. Ett gästrum som ska få besökare
att känna sig som att de tagit in på hotell.
Letar man efter aktiviteter finns det massor:
det första som möter en när man kommit
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Påslakan Schlossberg.
Ljusgrått överkast Missoni.
Cremevit pläd Bohèm.

Matta Catella The Rug Company.
Stoppad läderbänk Phatos Bench Maxalto.
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”Läget är bland de bästa i hela staden, men huset i sig
var väldigt mycket sjuttiotal och då var utsikten inte så
viktig. Snarare tvärtom”
106_PLAZA DECO
π

_107

PLAZAπDECO

INREDNING

ARKITEKTUR

ned för trappan är ett biljardbord med
vinröd filt. Längre in ligger en vinkällare
(som öppnas med fingeravtryckslås) och ett
utrymme som inte kan beskrivas som något
annat än ett gigantiskt lekrum för vuxna.
– Det finns en barnslig glädje i det där
rummet, menar Mats. Ett slags barndomsdröm som förverkligas med flipperspel, tvspel och popcornmaskiner. Det blir som en
gillestuga med högre svansföring.
Ägarens stora film- och teknikintresse löper som en röd tråd genom huset. Från ett
litet rum i källaren styrs det imponerande
ljud- och bildsystemet som är sammankopplat i husets alla väggar. Utöver de två
större salongerna för filmvisning känns det
som att det sitter en tv på var och varannan ledig väggplats.
– Beställaren skämmer nästan bort sin
familj med teknik, menar Mats. Till och
med i sängen finns en uppskjutbar tv. Det
ska finnas läckra platser där man kan titta
på film och ha det skönt överallt.
Om man nu skulle tröttna på utsikten.

Vardagsrummet har Geco planerat så
att man ska kunna gå runt alla möbler.
I matsalen har de valt ett kvadratiskt
matbord för att underlätta konversationen
mellan gästerna. Matbord Toulouse,
sideboard med skjutdörrar Johns Wide från
Minotti. Stol Acanto från Maxalto, takkrona
Ice Lady från Brand van Egmond/Geco.
Fotografiet av den vitsminkade clownen
togs av Hans Gedda, Link Image Art Edition.
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01. Dekorerad skalle Buffalo Magic Scull 3
900 kr DIS Inredning.
02. Takkrona Hollywood från 60 000 kr Brand
van Egmond.
03. Soffa Hamilton från 55 000 kr Minotti/
Gecco.
04. Vas 798 kr Pols Potten.
05. Påslakanset Lorenza från ca 5 000 kr
Schlossberg.
06. Print ur serien Relevé no 254° av Tobias
Regell, 40x50 cm 6 000 kr och 70x100 cm 7
500 kr Link image Art Edition.
07. Matta Stingray 8 740 kr The Rug
Company/Christian’s.
08. Skål 890 kr Pols Potten.
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