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Robert falt for 1800-talls villaen ved første øyekast, selv om den trengte en gigantisk renovering. 
Og med havet som nabo er været i konstant endring, akkurat som familiens hjem. Her gjøres 
det ofte plass for nye ideer og innredningsdetaljer, som et kjøkken helt utenom det vanlige.
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VAKRE kjøkken
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S
iden de overtok den store villaen i 
Lomma utenfor Malmø har fami-
lien forandret den til et moderne 
og trivelig familiehjem. Villa Sol-
skinn oser av varme og utgjør et 
hjem for en stor og livlig familie 
som alltid har noe på gang. Fire 
barn og huset fullt av venner til 
enhver tid krever stor plass, og det 
er noe familien ikke savner lenger.

- Da vi flyttet inn i 1998 var kjøkkenet på 6 kvadrat-
meter. Vi ville ha et kjøkken som virkelig kunne samle 
hele familien, jeg har to tenåringer og så har vi to  
mindre barn, og for at alle, pluss venner, skulle få plass 
måtte vi ha et kjøkken med flere bruksområder, sier 
Robert.
Kjøkkenet er derfor delt inn i tre: En avslapningsdel 
med en divan der tenåringene kan henge med sine 
nettbrett, en kjøkkendel der selve matlagingen skjer, 
og en spisedel.
- Det fungerer over all forventning, nå samles alle på 
kjøkkenet, sier han. 
Det store, herlige kjøkkenet er med andre ord fami-
liens favorittrom. Her strømmer dagslyset inn fra tre 
sider gjennom generøse vinduspartier og rommet fø-
les akkurat like stort og luftig som familien planla og  
ønsket seg under renoveringen. Det klassiske lyse  
Tibro kjøkkenet er inspirert av husets aner fra 1800- 
tallet og er komplementert med rå benkeplater i  
betong for en mer moderne stil. Roberts øye for  
detaljer har resultert i en stilren arkitektur som ender  
i funksjonalitet. En perfekt kombinasjon som gjør 
kjøkkenet til en naturlig samlingsplass og husets hjerte.

TIL VENSTRE Vakre detaljer i tre myker opp i alt det harde. 
Benkeplater i betong, kjøkkeninnredning i modell Anno, farge 
Sand fra Tibro. Også vegghyllen er derfra. Komfyren, som 
det finnes en til av på motsatt side, er fra Smeg. Krakken er 
fra Livingstory.

ØVERST TIL HØYRE Blandebatteriet er retromodellen fra 
Strand og oppvaskkummen er fra Ikea.

TIL HØYRE Ovnen fra Smeg på denne siden har gassbluss og 
grill, viften er fra Ikea.
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Spisedelen ligger et trappetrinn ned og har god plass til 
langbord. Bordet, rottingmøblene og bildet er fra Livingstory.
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Store industrihyller i tre og metall, et langt og slite-
sterkt bord som kan flyttes og rulles ut ved behov og 
designkrakker formet som champagnekorker bidrar 
alle til en aldeles unik stil. Det praktiske kjøkkenet  
fokuserer på arbeidsflater og dobbelt opp med både 
ovner og oppvaskbenker er en luksus man får bruk 
for når familien elsker å holde fester og be inn til store 
middager. 
- Skaff to oppvaskmaskiner, er Roberts beste tips.  
Hverdagsserviset flyttes fra den ene maskinen til den 
andre uten å behøve å være innom skapet. Og en opp-
vaskmaskin i dag koster jo nesten mindre enn et over-
skap!
Med firmaet Brohuset virkeliggjør Lina og Robert ikke 
bare innredningsdrømmer for sine kunder, men bor 
også selv med den stilen de liker aller best. Utenlands-
reiser og år i Asia har inspirert og satt sitt preg på in-
teriøret.
- Stilen vår kalles for en moderne kontinental miks 
med klassiske landlige detaljer, forklarer de. 
Det svarte og hvite gulvet i sementfliser har en helt 
egen historie. Robert bodde i Saigon i noen år og fikk 
da høre om et gammelt bibliotek som skulle rives.  
Alt skulle hives, og han var heldig å få kjøpt de vakre 
flisene og ta dem med seg til Sverige. Nå ligger de på 
kjøkkengulvet og setter et personlig preg på rommet. 
- Det kjennes så riktig å ha dem i huset. Mange års  
slitasje har gitt dem en del flekker og skavanker, litt  
ekstra patina, og det liker jeg, sier han.
Kjøkkenets fargeskala er i nøytral grå. En farge som det 
er enkelt å bygge videre på. Detaljer i nyanser av hvitt, 
svarte og brunt blandes med slitt treverk som forteller 
sin egen historie. I dette hjemmet finnes det også  
humoristiske innslag og en forkjærlighet for artige  
detaljer med en tvist. Eller hva sies om en stor fisk på 
veggen i spisedelen?
- Vi vet aldri hva pappa har med seg hjem, ler Moa.

TIL VENSTRE Det finnes to av nesten alt i kjøkkenet, ovner,  
oppvaskmaskiner og kummer, noe som kommer godt med  
ved store selskaper.

TIL HØYRE I avslapningsdelen står det en divan som er godt 
likt av ungdommene i huset og det er direkte utgang til hagen.
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