Vardagsrummet påminner om en smarrig
karamell. Taklampa från Herstal, soffkuddar,
från Ikea och H & M Home. Stolarna har Emma
ärvt av sin farmor och klätt om med tyg från
21:ans tyger i Vadstena.

9DWWHQYHUNHWV

FÖRVANDLING
10 HEM LJUVA HEM

+HPPDKRV

TEXT JESSICA HOLM FOTO KEN PILS STYLING KARIN JOHANSSON

Mitt i idyllen Vadstena har familjen Grandin omvandlat det
gamla vattenverket till bostad. Trots flera år av renoveringskaos smider familjen ännu fler planer för sitt livsverk.

T

omten stod byggklar och Staffan
och Emma Grandin hade börjat
fundera kring vilket slags hus de
ville ha. Då blev det gamla vattenverket, som byggdes i början av 50-talet, i bådas barndomstad Vadstena till salu.
Mycket karaktär, stabil stomme och betydligt billigare än att bygga nytt. Valet föll på
vattenverket.

BASSÄNGER FICK VARA KVAR

Det blev mycket jobb. Mer än de egentligen
hade tänkt sig. Men de kämpade på – och
kunde flytta in redan sex månader efter att
de köpt det.
– Vi köpte huset innan vi hade barn och
kunde jobba med rivningen båda två. Jag
körde bilningsmaskinen för det mesta,

säger Emma.
Invändigt fanns en mängd stora bassänger. Dessa var de tyngsta att få bort. De
var så svåra att riva att vissa av dem helt
enkelt fick byggas in och vara kvar. Den del
av huset som nu innehåller sovrum, ett
badrum och vardagsrum är byggt ovanpå
ett par av bassängerna.
– Huset har med andra ord ännu mer
yta om vi skulle behöva i framtiden. Men
det tror jag knappast, säger Staffan och ler.
ÄR ALLTID I KÖKET

Även om det bara är drygt sju år sedan de
köpte huset och renoverade första gången
har de hunnit med att bygga om invändigt
en andra gång. Efter att ha varit föräldralediga, spenderat mycket tid hemma och

Här bor: Staffan och Emma Grandin
med barnen Wilda, 6 år, och Mira, 3
år.
Jobbar med: Staffan är målare och
Emma läser till lärare.
Läge: Vadstena, ett stenkast från
Vättern och granne med en stor
park.
Husfakta: Ett vattenverk från
1950-talet som paret har byggt om
till bostad. Boytan är på 160
kvadratmeter och ungefär lika
mycket är biyta som bland annat
rymmer källare och garage. Tomten
är på 1 075 kvadratmeter.
Det bästa med huset: ”Köket! Där
är vi hela tiden. Vi är glada att vi
valde att göra en stor renovering
igen för att få en så rymlig köksdel.”

OVAN VÄNSTER Inbjudande entré. Stövlar från
Viking Footwear. Trädgårdsstol från Jysk som
Emma och Staffan målat vit.

bott in sig rejält, kände de båda att köksdelen var på tok för liten.
– Jag älskar att baka och laga mat. Dessutom är vi alltid i köket – och då menar jag
alltid, säger Emma med eftertryck.
Ytan som i dag innefattar ett gigantiskt
och luftigt kök med rejäl köksö och stort
matbord rymde tidigare även ett sovrum.
En halvtrappa upp ligger nu istället tre
sovrum, ett rymligt badrum och ett stort
vardagsrum. Bostadsyta råder det inte
brist på hemma hos familjen Grandin.
– Det här är vårt livsprojekt. Jag har redan börjat tänka framåt. Hur vi ska bygga
om när barnen blir så stora att de flyttar
hemifrån. Nu är det här vi bor och kommer stanna förhoppningsvis resten av livet, säger Staffan.
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Ytan som i dag innefattar
ett gigantiskt och luftigt kök med rejäl
köksö och stort matbord rymde tidigare
även ett sovrum.
INSPIRATION FRÅN VÄSTKUSTEN

Trots flera år av renoveringskaos – dessutom med två små barn omkring sig – smider familjen ännu fler planer för sitt
livsverk. Nästa projekt handlar om utsidan. Trädgården är i stort sett klar och har
en tydlig lättskött inriktning. Barrträden
har växt upp och de formar en staketkänsla runt den stora tomten. På framsidan
finns en snygg svart järngrind och en stenlagd gång som leder fram till husets tjusiga
entré. Och det är här det snart ska hända
grejer. Den stora terrassen på framsidan av
huset ska nämligen glasas in, hur är ännu
inte bestämt.
– Vi vet att vi vill ha ett tak av utskuren
tjärpapp. Vi har inspirerats av husen på
västkusten. Men vi har olika åsikter om
hur glaspartierna ska utformas, säger Staffan och ler.
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OVAN Emma älskar
att baka! Köksmaskin av märket
Kitchen Aid. Zinkkrukan är från
Granit.
OVAN HÖGER
Uppdukat för fika.
Muggar från Rice
och prickig skål från
Greengate. Kakfatet
och kandelabern är
arvegods.
HÖGER Frukter i en
skål från Mateus.

Ett rymligt kök där alla samlas – och får plats!
Kök från Ikea och matta från Rusta.
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OVAN Familjen har skapat en personlig
fotovägg genom att blanda både foton och
teckningar.
VÄNSTER Tjejerna leker inne i Miras rum.
Gungälg från Ikea, ryamatta från Ebbmarks
möbler och barnspis från Micki.
NEDAN Ögongodis! Söta bakverk som inte
lägger sig runt magen. Emma har virkat dem
själv.

”

Vi köpte huset innan vi hade barn och
kunde jobba med rivningen båda två.

– Vi ska nog komma överens, bara vi får
fundera en stund. Det har gått väldigt bra
hittills. Även om vi har olika åsikter brukar vi komma fram till en lösning, säger
Emma och tillägger att hennes dröm är att
inreda ett utekök på den nya verandan.
– Att på sommaren gå inomhus för att
laga mat är det värsta jag vet. Då vill man
vara ute och njuta, säger hon.
Staffan däremot har en helt annan
dröm. Den handlar om att öppna upp för
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ännu ett fönster i köksdelen. Eftersom huset också rymmer ett väldigt stort garage
skulle det fönstret få garaget som utsikt –
kanske inte jättekul?
– Alltså, då ska jag sätta ett fönster i garagedelen också, så det kommer in ljus
därifrån till köket. Så kan jag sitta inne i
köket, se ut i garaget och spana på min
sportbil som jag ska köpa i framtiden,
skrattar Staffan.

Föräldrasovrummet går i ljusa färger. Påslakan
från Ikea och sängkappa från H & M Home.
Skål från Greengate. Den virkade, vita pläden är
hemgjord.
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OVAN Familjen Grandin i Vadstena har förvandlat ett vattenverk
från 50-talet till bostad.
HÖGER Barnen har ett alldeles eget hus på tomten. Postlåda från
Bruka design.

”

På sommaren går
vi ner och badar i stort sett varje
dag och barnen kan springa fritt i
den stora parken.
INGEN INSYN

”

Både Staffan och Emma nämner, förutom
köket, husets läge som något av det allra
bästa med deras boende. Huset ligger ett
stenkast från Vättern med en stor park
runtomkring trädgården. De har inga
grannar på nära håll och huset ligger högt
utan någon insyn.
– På sommaren går vi ner och badar i
stort sett varje dag och barnen kan springa
fritt i den stora parken. Det tar dessutom
bara fem minuter att gå upp till stan. Precis
som vi själva får våra barn växa upp i idyllen Vadstena. Det känns riktigt bra, säger
paret.
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OVAN Wilda i den takhängda gungan från Ikea.

DAMMET DU INTE SER
NÄR DU DAMMSUGIT!
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Ta upp kampen mot dammet på allvar och
montera en centraldammsugare! Belöningen
är helt fantastisk – ett dammfriare hem! Microdammet sugs ut och du behöver inte lägga lika
mycket arbete på att damma och dammsuga!

LÄS MER PÅ

www.canvac.se

