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FrégateFF  Island e – ett sagolikt gömställe

EXKLUSIV INSPIRATION
Fish HoHH useoo – ett makalöst hem i Singagg poreaa

BOENDE, INREDNING, DESIGN & ARKITEKTUR
NR 2 2013, PRIS 100 SEK  

Vacker form och tidlös VV konstkk

INSPIRERANDE RUM
Ett drömställe i MedelhavetMM
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Husets övervåning är vigt 
åt ett enda rum – ägarparets sovrum.

Vi fortsätter Vårt sökande efter drömhem 

Världen öVer med ett nedslag på den klassiska 

medelhaVsön mallorca. där har en ytterst 

kräsen uppdragsgiVare byggt ett fantastiskt 

hem åt sig och sin familj.

Modern och avskalad arkitektur kan ofta 

uppfattas som aningen kall och opersonlig. 

Men rätt utförd kan den bli varm, personlig 

och alldeles underbar. Följ med HOOM till 

ett makalöst hem i en sagolik miljö

Text: MaTs eriksson  Foto: Mauricio FuerTes

ResidenceBauza
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Bauza Residence

Den öppna planlösningen
skapar en underbar känsla av rymd.

I bakgrunden skymtar ett vackert kalkberg.

När Miguel Bauza, högste chef för fastighetsbolaget LF91, skulle bygga 

ett hus åt sig själv och sin familj var det naturligt för honom att vända sig 

till en arkitekt han arbetat med många gånger förut. Valet föll på Miquel 

Angel Lacomba, som fick äran att ta sig an det prestigefyllda uppdraget. 

Och han var naturligtvis lite extra mån om att göra ett gott arbete, efter-

som hans uppdragsgivare också tillhörde en av hans allra bästa kunder.

Huset ligger utaNför staden Pollensa, på en rektangulär tomt omgiven 

av vackra träd, nedanför ett fantastiskt kalkberg. Både arkitekt och upp-

dragsgivare hade samma tydliga vision – att skapa ett tydligt och avskalat 

formspråk som kunde ta tillvara naturens råa skönhet. De valde att göra 

det genom att bygga ett hus där livet till den största delen utspelar sig 

på en enda våning. Det enda som finns på övervåningen är nämligen ett 

sovrum. En enda stor yta integrerar kök, matsal och vardagsrum och den 

strategiskt placerade trappan till övervåningen fungerar som en markör 

som tydliggör och i viss mån avgränsar de olika delarna av rummet efter 

deras funktion.
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Bauza Residence

Utanför köket syns de vackra 
träden och buskarna som omger huset.

De stora vita partierna gör att rummet känns ljust även när solen inte skiner.

iNtill det stora rummet ligger verandan, som binds samman med 

husets insida tack vare stora skjutbara fönster. De senare sträcker sig från 

golv till tak och ger ett härligt ljusflöde under dagtid. När mörkret faller är 

det istället den intrikat upplysta poolen som agerar ljuskälla och skänker 

trädgården ett närmast trolskt skimmer. Det är tydligt att ambitionen 

har varit att göra trädgården till en naturlig förlängning av huset och  

Mallorcas förlåtande klimat gör det möjligt att utnyttja den som  

vardagsrum under stora delar av året. Och eftersom arkitekten Miquel 

Angel Lacomba än idag är flitigt anlitad av LF91 är det tydligt att  

Miguel Bauza är mycket nöjd med sitt nya hem…
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Bauza Residence

Den eleganta trappan blir en naturlig mittpunkt i vardagsrummet. Den svalkande poolen är ständigt närvarande.
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Bauza Residence

Skogen har tillåtits fortsätta in på tomten.

GRIPSHOLMS ARKITEKTER AB
Specialritar och uppför, enligt kundens önskemål,

Herrgårdar och exklusiva Villor av högsta kvalitet.

Tel: 0431 – 36 26 60

www.gripsholmshus.se


