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Vår jakt på fantastiska hem och spännande 

arkitektur har i denna utgåVa fört oss till tVå 

mycket intressanta hus i spanien. lite längre fram, 

på sidan 64, besöker Vi ett drömhem på mallorca. 

men först gör Vi ett nedslag i andalusien, närmare 

bestämt i den lilla staden almuñécar.

På en osannolikt vacker plats ligger en 

uppenbarelse i vitt. Följ med HOOM till ett 

mycket spektakulärt hem, som har 

Medelhavet vid sina fötter.

Text: MaTs eriksson Foto: Mauricio FuerTes

Takterrassen bjuder 
på obruten utsikt mot horisonten.

whitePure
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Här i Sverige har det helvita, avskalade nästan blivit en kliché och  

begreppet ”ljust och fräscht” är inte längre nödvändigtvis en komplimang. 

Men ibland är det just vita toner som bäst tar tillvara naturens skönhet.

Så är definitivt fallet när det kommer till det här fantastiska huset 

vid Andalusiens kust. Beläget högst upp på en klippa, precis vid det  

hänförande vackra Medelhavet, fångar den vita färgen upp det naturliga 

ljuset och skänker huset ett nästan magiskt skimmer.

HuSet är indelat i flera sektioner, som fyller olika funktioner. I den 

största delen, där familjen och dess gäster spenderar mest tid, återfinns 

kök, mat- och vardagsrum. Dessa rum är utformade på ett sätt som 

gör att de närmast obemärkt smälter ihop med husets omgivning. Från 

vardagsrummets soffa är utsikten makalös och havets intensivt blåa färg 

omfamnar hela rummet. Tillsammans med det vackra naturliga ljuset, 

som strömmar in från de stora fönstren, fyller den rummen med värme. 

I teorin kan stora, bländvita rum kännas kalla och sterila, men i det här 

fallet bidrar färgvalet i stället till att maximera och tillvarata naturens 

ojämförliga skönhet.

Den vackra träfasaden skapar en varm, välkomnande känsla.

Inredningens sobra färger 
gör vardagsrummet hemtrevligt.
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De många glasväggarna gör att huset känns öppet och inbjudande.

Det rymliga köket är en 
naturlig samlingsplats för familjen.

På övervåningen, som är konstruerad som en kub, ligger husets master 

bedroom. Här har husets ägare en avskild plats att dra sig tillbaka till, en 

plats som föga förvånande är inredd helt i vitt. Undantaget är badrummet, 

där den vackra och mörka vulkanstenen basalt täcker väggarna. I 

barnflygeln, som förutom badrummet är den enda delen av huset där  

väggarna inte är helt vita, finns sovrum och ett lekrum för de små.  

Slutligen finns en del för gäster, belägen på bottenvåningen med utsikt 

över swimmingpoolen. Gästrummens golv är av samma material som 

området utanför, vilket gör att insidan integreras med poolområdet. 

det är tydligt att arkitekten lyckats i sin ambition att skapa ett  

hem som interagerar med naturen och att inredaren Susanna Cots  

nominerats till SBIDs (Society of British International Design)  

prestigefulla designpris känns verkligen välförtjänt.
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Matrummets dubbla takhöjd skapar en fantastisk rymd.

GRIPSHOLMS ARKITEKTER AB
Specialritar och uppför, enligt kundens önskemål,

Herrgårdar och exklusiva Villor av högsta kvalitet.

Tel: 0431 – 36 26 60

www.gripsholmshus.se
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Badrummets väggar täcks av elegant vulkansten.

STONE
Betongplattor av 

CLAESSON KOIVISTO RUNE

www.marrakechdesign.se
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Rektangulära former präglar även trädgården.

HOTELL

RESTAURANG  

KONFERENS  

B AR

DIPLOMATHOTEL.COM
+46 8 459 68 00

HOOM_oktober_Hotel Diplomat_2012.indd   1 2012-09-06   11:32:05


