GLASKLART
VINDSLOFT

»Det går visst – frågan är bara hur« var mottot

när råvinden förvandlades från golv till tak – tolv
meter ovan huvudet. Resultatet är en lyxig
vindsvåning med loungekänsla.
Text: ANNA ERIKSSON Arr: PONTUS NILVANDER Foto: JOHAN CARLSON

Ägaren hyser ett stort intresse för konst, gärna
i en modernistisk, humoristisk anda. Till höger ovan
soffan från Minotti hänger en specialmålad tavla
av Ernst Billgren som även gjort ﬂera andra
konstverk i våningen. I soffan ligger kuddar från
Nordiska galleriet. Borden och de svarta fåtöljerna
i ponnyskinn är också de från Minotti, den antika
fåtöljen köptes på Rehns antik. Jättelampan
Twiggy kommer från R.o.o.m. Köket är beläget
strax till vänster. Rakt fram skymtar altanen med
infravärme, golvvärme och grill. Här kan man njuta
av kvällssolen till långt in på höstkanten.
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Vid matplatsen står en vas från 1949 av den danske konstnären och formgivaren
Kresten Bloch, från Modernity. Ljusstakar i opal från Svenskt tenn, och ett
konstglas i form av ett äpple, av Hans Hedberg. Brasan ger höstmys.
Nedan: Matplatsen som ligger direkt innanför entréhallen har en alldeles
särskild rymd, eftersom loungeloftet ovanför har ett golv i glas.
Ljussättningen spelar i tak-bjälkarna ovan och skapar skuggor och
kontraster. Bord från Minotti, till höger hänger ett verk av Lennart Jirlow.

å den 180 kvadratmeter stora råvinden, inklusive två utbyggda altaner, fick bygg-, projekt- och inredningskonsult Mats Gustafson på Upgrade living fria händer att
botanisera med ombyggnation, känsla och materialval utifrån
behoven hos innehavaren. En person som ofta och gärna bjuder till middag och fest, både privat och för arbetets räkning.
Resultatet är ett avslappnat hem designat för umgänge – och
ett lyxigt singelboende med många sköna sitthörnor och fria
mingelytor – som gjort för middagar och drinkar med vännerna.
Stilen är modernt industriell men utan att vara stram tack vare
mjuka former och färgrik konst, glas och keramik. Basen går
i vitt och svart, glas och industristål.
– Jag arbetar med hela livsstilskoncept, från detaljplan till
minsta frottehandduk och tandborstmugg. Ofta blir grunden
stilrent maskulin, men ljussättning, textilier och konst spelar en
stor roll i slutfasen. Ljussatt textil får en nästan glödande kvalitet, som gör mycket för hemkänslan. För vem vill leva i en operationssal? Man måste kunna stiga upp, dra på sig morgonrocken
och verkligen känna sig som hemma, säger Mats Gustafson.
Från vindsvåningens två altaner har man härlig utsikt över
Stockholms takåsar, känslan av ”du ser allt – ingen ser dig”, ger
stadskänsla à la loftliving i New York.
Innan turen kom till vindsloftet renoverade Mats Gustafson
och hans team även de undre våningarna i huset, ett arbete som
tog nästan två år att färdigställa tillsammans med arbetet på den
före detta råvinden. Med privat nyckel går hissen alltsedan ombyggnationen hela vägen upp till vindsvåningens matrum. All
teknik är automatiserad och styrs med fjärrkontroll och kontrollpanel: luftkonditionering, öppen spis, tv-apparater, ljus och
persienner. Belysningen går att ställa in efter behov – och kanske framför allt efter humör – på middagsmys, drinkljus, sovbelysning, kulört kalasljus eller arbets/städbelysning.
Taket, och takhöjden på tolv meter ger en närmast sakral
känsla med sina vitmålade vindlande bjälkar, och det ilar till
i magtrakten när man första gången stiger ut på loungeloftets
glasgolv ovanför matplatsen. Men både över- och nedervåning
vinner på konceptet eftersom det vilt vinklade innertaket även
fått flera extrainsatta, olikformade fönster som ger sällsynt stort
och behagligt ljusinsläpp. Lägenheten har ljudisolerats efter
alla konstens regler, så att sena kvällar med musik och dans inte
stör de omkringboende.
– Konstruktionen med golvet i härdat glas, som bara är 3 centimeter tjockt men ändå håller för cirka 800 kilo per kvadratmeter,
hålls uppe med hjälp av stålbalkar i väggarna som också bärs upp
av det undre planets väggar. Glastypen är densamma som finns
i banker, det är ingen idé att försöka skjuta sig igenom alltså!

»Jag arbetar med hela livsstilskoncept,
från detaljplan till minsta tandborstmugg«

Att svetsa bjälklagen på plats var en av de svåraste delarna i arbetet, brandfiltar och brandsläckare fanns i ständig beredskap med tanke på den begränsade arbetsytan och läget
i bostadshuset. Dessutom krävdes en speciell byggställning som
”en pyramid i pyramiden”, för att hantverkarna skulle kunna
arbeta säkert uppe under taknocken.
Från sovrummet, beläget strax intill matdelen kommer man
ut på den bortre av de två terrasserna, inrett med sköna sittmöbler som blir vackrare av väder och vind. Här ligger solen på
från tidig morgon, vilket är perfekt för långfrukost och tidningsläsning. Den andra terrassen har utgång från köksdelen, och
rymmer utan vidare 10 sittande gäster samt en väl tilltagen grill.
Solen ligger på under morgontimmarna och fram till sen lunchtid, försvinner bakom fastigheten mitt på dagen för att sedan
kika fram under återstoden av kvällen. Golvvärme och infravärme gör den brukbar under i princip hela året. Arbetet med
huset och vindsvåningen var inte utan motgångar, men resultatet vägde över vedermödorna till plussidan.
– Jag kompromissar aldrig med grundidén. Allt går att ordna,
frågan är bara hur, sammanfattar Mats Gustafson projektet.  n
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Vy från glasloftet, ned mot matplatsen:
Lampan med röd skärm och sidobordet
är av Josef Frank för Svenskt tenn, där
även pläden och ljusstakarna på loftet är
inköpta. Kuddarna är specialtillverkade.
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»Ljussatt textil får en nästan glödande
kvalitet, som gör mycket för hemkänslan«
Sovrummet ligger i anslutning till matsalsdelen och
badrummet, härifrån kommer man också ut på den andra
av vindsvåningens altaner. Överkast från R.o.o.m och
sängtextilier från Missoni/R.o.o.m. Bakom draperiet döljs
förvaringshyllor och ingången till ett litet dressingroom.
På golvet ligger ett ponnyskinn från Kamelo. Inbyggda
spotlights ger mysigt sken som går att ställa om i styrka.
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Takhöjden på tolv
meter ger en närmast
sakral känsla
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Stilren industrikänsla,
utan att kännas kall,
med kök från Boffi/
Geco. Fläktens front
fälls ut när den används,
och annars linjerar den
fint med köksluckorna.
En trappa i kromat
industristål leder upp till
loungeloftet. Stekgrytan
är designad av Matz
Borgström för Orrefors
Jernverk.
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Känslan av »du ser allt, ingen ser dig«
ger stadskänsla à la loftliving i New York

Trappan upp till vad som förut var råvinden, numera
takvåningen, har draperats och ljussatts som ett
textilt vattenfall. Räcket är specialbyggt och designat
av Mats Gustafson. ”Hantverkarna som kan
förvandla rostfritt stål till konstfulla lakritsremmar
är fantastiska att arbeta med”, intygar Mats.
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