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STILREN FASAD. Träpanelen är spikad på
plats av Götenehus för att slippa detaljer som
krävs för att frakta moduler, och ger därmed
ett enhetligare intryck. Grå lasyr från Nordsjö.
Planteringstunnorna är avsågade oljefat som
lackerats svarta.
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ROFYLLT. Paret har en fantastisk utsikt över Lötsjöns södra strand från den
egna bryggan. Bredvid ligger roddbåten, redo att användas.

Modern retro
i Uppland
HEMMA HOS Andreas, Julia, och deras bebis Goliat. BYGGÅR 2014.
BESKRIVNING AV HUSET Nybyggd villa med pärlgrå träpanel i
två plan med förskjuten övervåning. KVM 167. LIGGER Vid Lötsjöns
strand i byn Lännalöt, ett par mil utanför Uppsala.

En sommardag för tio år sedan träﬀades
Julia och Andreas vid Lötsjöns strand.
Idag bor de med sonen Goliat i ett hus de
till stor del byggt själva, med utsikt över
just den stranden.
TEXT Malin Ståhl Hefvelin FOTO Linda Romppala
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GAMMALT BLIR NYTT. Köksbordet är ett gammalt ekbord som
slipats och lackats. Lampan är ett loppisfynd som lackats om. Över
alla fönster sitter smarta gardinskenor från Silent Gliss, diskreta
och nästan osynliga.

SJÖLÄGE. Det
nya huset står på
samma plats som
det ursprungliga
huset från 1946,
med utsikt över
sjön från övervåningen. På altanen
står serveringsvagnen i plåt från SMD.
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EXTRA UTRYMME. Den handgjutna bänken är ovanligt djup, 70
cm, för att få mer plats. Stenskivan är slipad och impregnerad med
Steinfix som ger en tålig och vacker yta.

När Andreas och Julia började leta gemensamt boende frågade Andreas
farfar om de inte ville ta över hans lilla hus vid Lötsjöns strand. De såg
snabbt möjligheterna i sjötomten och slog till. Ursprungligen planerade
de att bygga ut det befintliga huset, men efterhand insåg de att det skulle
bli nästan lika mycket jobb som att bygga helt nytt. Under en semesterresa föddes tanken att designa huset själva, helt efter egna önskemål
och behov. Tillsammans med arkitekten på Götenehus tog paret fram
ritningar till sitt drömhus, en tvåvåningsvilla med förskjuten övervåning.
Bottenplatta, panelsatta ytterväggar, bjälklag och bärande innerväggar
uppfördes av hustillverkaren, resten byggde de själva.
– Vi har arbetat på huset varje kväll, helg och hela semestern det senaste året, berättar Julia med sonen Goliat, 5 månader, i famnen. Det var
så klart arbetsamt, men huset blev precis som vi ville ha det!
På övervåningen finns köket och husets sällskapsytor. Fönster från golv
till tak ger utsikten över trädtopparna fritt spelrum att matcha den minimalistiska inredningen, och låter den öppna planlösningen bada i ljus.
Kökets stolthet är den enorma diskbänken i grafitgrå finbetong. Andreas
byggde en form av oljeplyfa, och därefter göt de skivan på den övre altanen.
Sex personer fick bära in den tvåhundra kilo tunga skivan i köket.
– Vid första försöket använde vi ingen vibb, så det blev luftbubblor i
betongen när den brände. Men materialet är billigt som tur är, och vid
andra försöket gick det bättre, berättar Julia.
Stilen beskriver Julia själva som minimalistisk med enkla basfärger.
De har egentligen bara färg i tvättstugan som är glatt orange, annars är
grunden vitt och grått med enstaka detaljer i färg. Julia tycker att det är
praktiskt då hon snabbt ledsnar på färger, och genom att byta ut enstaka
inredningsdetaljer kan göra stora förändringar lätt.
Genomgående i huset finns ett retroinslag genom de gamla möbler som
paret har förnyat på olika sätt.

Hyllor
VÄLDIGT KORT
OM DET HELA
SPISEN I KÖKSLUCKAN FÖR
ATT BLAHA.

"Vår grej
just nu är
att lacka om
gamla möbler
och föremål i
nya färger"

KÖKSHÄNG. I det
ljusa köket umgås
man gärna. Köksinredningen är byggd med
Ikeastommar, medan
man valt blanka skåpdörrar med infällda
handtag från Pickyliving. Lampor Ogle
från Ateljé Lyktan, pall
från Vålamagasinet.
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Välkomna våren
AVSKILT. Från det lilla tv-rummet leder en dörr
rakt ut till den stora altanen. Soﬀa från Boconcept, Gris från Areaware. Hornet är gammalt,
lackat med flygplanslack. Lampa Bolia, kudde
från Tambur.
LJUSDYNAMIK. Huset har en härlig känsla av
rymd och höjd. Lampor från Bolia, monterade i
olika höjd skapar dynamik. Träanka på hjul från
Tambur.

DET LÄRDE VI OSS:
1. Ha om möjligt en separat
tvättstuga där man kan låta
tvätten ligga framme. Grovingången till tvättstugan är
guld värd när man varit ute
och det är lerigt eller snöigt.
2. Bygg flera ytterdörrar för
olika syften. I huset finns fem
dörrar på bottenvåningen,
bland annat till sovrummet,
badrummet och tvättstugan.
3. Möblera rummen och
ytorna direkt i planeringen,
då blir planlösningen mer
genomtänkt och kvadratmetereﬀektiv.
4. Andreas är belysningskonsult och tipsar om att vill man
få till en bra belysning bör
man ta hjälp av en ljusdesigner tidigt i ett husprojekt, då
är allt möjligt.
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Tips!

VÄLJ SMIDIGA,
NÄRMAST OSYNLIGA GARDINSKENOR SOM BLIR
ETT MED TAKET.
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UTERUM. På terrassen tillbringar
familjen mycket tid. Stolar Ikea,
hemmagjort bord av gammalt plank
behandlat med Sioo impregnering.
Kuddar från Vålamagasinet och
Tambur. Champagneglas från Ittala,
hatt från H&M.
AVSKALAT. Även från sovrummet
finns en dörr ut till terrassen. Taklampa Eos, överkast Ellos, kudden
har Julia sytt själv.

"Sovrummet ska vara rent
och rofyllt. För att få plats
med kläderna har vi byggt
en garderob med skjutdörrar
bakom sänggaveln"
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– Vår grej just nu är att lacka om gamla möbler och föremål i nya färger.
Vi lämnar in dem för lackering med högblankt flygplanslack, som är både
tåligt och snyggt.
Båda två var från början på det klara med att de ville ha ett litet sovrum.
Det blir så lätt att man fyller det med en massa prylar annars, menar Julia.
– Sovrummet ska vara rent och rofyllt. För att få plats med kläderna har
vi byggt en garderob med skjutdörrar bakom sänggaveln.
Möbler och inredningsdetaljer är få men noggrant utvalda. Gäster
brukar säga att de inte skulle kunna bo med så lite saker, men Julia tycker
det är befriande att inte ha så mycket prylar överallt.
– Ingen av oss är någon stor sparare, vi säljer eller ger bort det vi inte
vill ha för tillfället, förklarar hon.
Inför byggprocessen förberedde de sig mentalt på att det skulle bli tufft
ibland, de peppade varandra och sa att de kommer att behöva lägga ner
mycket tid.
– Vi insåg att vi skulle vara tvungna att tacka nej till en del fester, och
att vi skulle komma att stöta på problem, berättar Julia. Men vi sa till
varandra att: ”När vi är klara så kommer vi vara nöjda, för vi har gjort det
så bra vi bara kan”.
Under byggtiden har det gått över förväntan. De var nästan inte oense
om något, och det gemensamma projektet gjorde dem ännu mer sammansvetsade. Samtidigt menar Julia att hon inte har någon önskan att göra
om det.
– Jag är glad att jag inte visste hur mycket jobb det var när vi satte
igång. Vi kommer att bo kvar i det här huset länge, länge.
Men projekt kommer det att finnas många år framöver. Härnäst står
den gamla trädgården på tur där krokiga äppelträd, orensade rabatter och
snåriga bärbuskar pockar på lite uppmärksamhet.

Tips!

INRED UTRYMMET
UNDER TRAPPAN
FÖR EN MYSIG
HELHETSKÄNSLA.

PLATTAN I BOTTEN. Golvet
på bottenvåningen består
av själva betongplattan, som
bara är glättad och behandlad
med en Sikafloor Hardtop DB
impregnering. Spegel och sopkvast, Bolia.
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KULÖRTVÄTT. Tvättstugan är ett av få rum där paret har valt ett
färgglatt tema. Här har man också placerat en grovingång från
trädgården.

VARMT ÅRET OM. Paret gifte sig nere på bryggan utanför bastun,
med familj och vänner samlade.

"Jag är glad att jag inte visste hur mycket jobb det var när vi
satte igång. Vi kommer att bo kvar i det här huset länge, länge"
PLANSKISS

INKÖPSLISTA

TVÄT T

SOVRUM

SOVRUM

ALLRUM
HAL L
ENTR É

WC
SOVRUM

WC/D
VARDAGSRUM
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GÄSTRUM
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KÖK

BA D

FASADMATERIAL: Träpanel monterad av Götenehus. Man
har använt två olika storlekar på bredd, 100 och 130 mm,
monterade i ett mönster för att få den annars så strikta
fasaden levande.
TAK: Takpapp av bitumen. Taket är lagt av Götenehus och
har endast tre graders lutning.
GOLV BOTTENVÅNINGEN: Golvet utgörs av husets
betongplatta som har impregnerats med silikatlösningen
Sikafloor Hardtop DB för att göra golvet tåligt.
GOLV OVANVÅNINGEN: Furugolv behandlat med vitolja
och lut från Rappgo.
FÖNSTER: Grå balkongdörrar och fönster från Elit fönster.
YTTERDÖRR: Grå ytterdörrar från NorDan.
INNERDÖRRAR: Vita, släta dörrar från Doria.
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