Mot nya
ljusa tider
Från luguber lokal till
läckert ljust drömhem.
Åke skapar hem åt andra,
nu var det dags för
hans eget. Resultatet –
modern känsla med
genomgående vitt där
både inredning och
accessoarer agerar
pigga färgaccenter.
Text JENNY NILSSON Foto MIKAEL LUNDBLAD
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En glasvägg som delar
av en öppen planlösning
ger den perfekta
kombinationen av både
avskildhet och
välkomnande öppenhet.
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Blick för möjligheter. Åke Pettersson arbetar med att omvandla
gamla föreningslokaler till nya, moderna hem.

D

et här är berättelsen om att omvandla en
sliten lokal till ett hem där accentkulörer
i den annars vita paletten bildar ett färgstarkt hem.
Låt oss ta det från början.
När Åke Pettersson första gången
besökte den råa lokalen i Bromma såg han
genast potentialen. Den hade fina förutsättningar med ljusintag på både fram- och
baksidan samt möjligheten till etage. Tre
meter i tak på övre planet, ljust och rymligt och en mindre lokal i nedre, även där rikt ljusinsläpp. Samtidigt stod ett gediget arbete framför
dem. Efter beviljat bygglov revs allting ner så att endast det nakna
skalet fanns kvar.
Det går onekligen att jämföra med konstnären som står inför stafflit
och den tomma duken som är redo att fyllas av färger, fantasier och –
det är ju ett hem vi talar om – funktionella detaljer.
Drömhemmet började som vilken annat projekt som helst. Åke Pettersson kontaktas av bostadsrättsföreningar och åker till lokalerna för
att utvärdera potentialen. Utmaningen blir sedan att omvandla den
ofta slitna lokalen till något helt annat, ett personligt hem som uppfyller alla krav för en nybyggnation.
– Varje projekt är unikt. Det blir skräddarsytt i alla avseenden, säger
Åke Pettersson.
Åke och hans konverteringsbyrå, Make Space, har ofta fastighetsutvecklaren Oscar Properties som inspirationskälla. Val av kök, viss
belysning, kulörer och de 2,5 meter höga innerdörrarna från Daloc
påminner därför om deras projekt Industriverket på Kungsholmen.
Vis av erfarenhet stötte Åke och hans team aldrig på något de inte
kunde lösa. Varje projekt de genomfört har givit erfarenhet, framförallt när det gäller äldre byggnader, som ofta innehåller mer än vad
som möter ögat på ytan.
– Man ska veta att det i gamla hus ofta kan finnas material som man
inte använder idag, berättar Åke. Så när man börjar öppna upp kan
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Vitt kryddat med accenter i total make over HUSESYN

Drömhemmet började som vilken annat projekt som helst, utan minsta plan på att bli just Åkes.
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”Det är på gott och
ont med en öppen
planlösning då man
så att säga lagar mat i
vardagsrummet.”

Åke beskriver sig själv som nördig när det
kommer till detaljerna i estetiken när han
bygger lägenheter. Han är därför nöjd med
den läderklädda ledstången i trappan.
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ÅKE PETTERSSON

Vem Åke Pettersson bor med hustru
Ann-Charlotte och sonen Svante.
Hur Lägenhet om 80 kvm i etage, konverterad
av Åkes bolag Make Space från en frisörsalong
och föreningslokal i ett hus från 1940.
Var Ålsten i Bromma, Stockholm.

”Vi är osentimentala gällande
tidigare möblemang och
eventuella saker från arv. Passar
det inte, så går det bort.”

Basen är vit i de flesta rum, men tack vare skarpa färgtoner i inredningen blir det aldrig tråkigt.
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oväntade saker visa sig. I det här fallet rörde det sig om ett visst saneringsbehov för att få bort underliggande svartlim och asbest.
Bygget innehöll sin beskärda del av utmaningar. Bland annat de avväxlingar i konstruktionen de var tvungna att göra då de öppnade upp
mellan etagen. Dessutom fick de ta fram många egna arkitektritade
och platsbyggda lösningar, till exempel hela trapphuset och trappan i
ek samt alla garderober.
– Den råa ytan är ju vad den är och är ursprungligen oftast planerad
för någon annat än en lägenhet. Så det gäller ju att hitta en planlösning
med funktioner utifrån de utmaningar själva huset och lokalen har.
URSPRUNGLIGEN HADE ÅKE inga planer på att familjen skulle flytta hit.

Lägenheten hade dock funktioner som passade familjen och de hade en
anknytning till Ålsten och bromma. Så ju längre projektet fortskred,
desto kärare i projektet blev Åke och hans fru Ann-Charlotte.
– Det ena gav det andra, minns Åke. Vi bodde redan i Bromma
och har många vänner här och hade faktiskt en gång tidigare bott på
Ålstensgatan i ett Per Albin-radhus. Så vi kände att det var kul att få
komma tillbaka hit då vi trivs så bra här. Det är en helt unik gata med
bra restauranger och folkliv, för att vara i en förort.
Att Åke dessutom visste hur välbyggd lägenheten är gjorde dem inte
mindre intresserade, så familjen hoppade in i budgivningen som alla
andra. Han har många gånger tidigare skojat med sin hustru om att
köpa sina egna produktioner, men den här gången blev det verklighet. I
våras flyttade de slutligen in. Han hade inte gjort något annorlunda om
de vetat från början att de själva skulle bo där.
– Vi har bara kompletterat med mindre saker i efterhand, i samma
estetik som resten, säger han.
Väggar, golv och tak går i olika toner av vitt som balanseras upp
av starka accentfärger i inredningen. Stilen är modern med fokus på
bekvämlighet.
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”Vi är lite av
mysfascister
hemma hos oss.”

Badrummet går i gråa nyanser och för
tankarna till ett lyxigt hotellrum.
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–En del gillar inte när man inreder efter en tv, men vi gör det,
säger Åke. Vi tycker att det är skönt att kunna slappa framför en
Netflix-serie. Och eftersom ytan är begränsad får man prioritera.
De flesta möbler är såna vi haft sedan tidigare, så vi hade lite tur
att de funkade hyfsat bra.
Åke kallar sig själv och sin fru för enkla men selektiva när det
kommer till inredning och verkar inte övertänka kring valen. De
funderar dock på att addera konst på väggarna, eller kanske rent
av strunta i det då de trivs med den rena enkelheten.
–Vi är lite mysfascister hemma hos oss, skrattar Åke. Så hellre
färre än för många saker, det är nog vår grej. Så ska man plocka
in något nytt så måste det kännas helt rätt. Vi är osentimentala
gällande tidigare möblemang och eventuella saker från arv. Passar
det inte, så går det bort.
ÅKE BESKRIVER SIG SJÄLV som nördig när det kommer till detal-

jerna i estetiken när han bygger lägenheter. Han är därför nöjd
med den läderklädda ledstången i trappan. Det blir en behaglig
taktil upplevelse att hålla i den och en fröjd att gå upp och ner för
trappan.
Hans favorit i hemmet är glasväggen. En enkel men fin lösning
när kök och vardagsrum ska dela på en yta. Då fyller glasväggen
en perfekt funktion för att särskilja ytorna men ändå behålla den
öppna känslan.
– Det är på gott och ont med en öppen planlösning då man så
att säga lagar mat i vardagsrummet. Därför är det viktigt med en
bra fläkt. Glasväggen gör att du fortfarande har en öppen känsla
och härlig ”connection” men du känner dig ändå lite inkognito och
slipper kökskänslan när du sitter på vardagsrumssidan.
Den äldsta sonen Einar har redan flyget ur boet och Åke ser att
lägenheten även kommer att passa bra när också den yngsta sonen
Svante flyttar. Så nu ska de inte flytta härifrån i första taget. ♦
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