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Gillar man sjöutsikt och närhet till stranden är det lätt att bli lite avundsjuk på 
Sten Jakobsson. Han har förvandlat föräldrarnas gamla sommarstuga till en 
läcker beachvilla – berikad med påhittiga lösningar och kreativa materialval. 
Text Richard Bo Gaedt Foto Göran Uhlin

semesterparadis  
på svensk mark
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Utbyggnaden i två plan har 
härlig rymd med högt i tak. 
Den gula väggen vittnar 
om vart det gamla slutar 
och vart det nya tar vid. 

aramobaden i Motala är en vacker 
och fridfull plats där Vätterns 

klara vatten stillsamt sköljer upp på 
den finkorniga sandstranden. Här 

bor Sten Jakobsson med sin sambo 
Malin och fyra barn i deras så kallade ”beachvilla” 
– ett hus som Sten ritat och byggt om efter egna 
idéer och behov. Det är ett hem som innehåller 
alltifrån överraskande materialval - som plåttaket 
i köket - till fyndiga lösningar som wokpannan 
som Sten gjort om till handfat. Men det som 
verkligen utmärker huset är det exceptionella 
läget. Från den terrasserade tomten leder en liten 
trappa ner till stranden och sedan är det bara 
att promenera rakt ut i det långgrunda vattnet. 
Panoramautsikten från vardagsrummet och 
sovrummet är förtrollande. 

– Javisst är det ett privilegium att få vakna till 
den här vyn varje morgon men genom åren har 
jag nog blivit lite bortskämd med det; vissa dagar 
vaknar jag upp och istället för att glädja mig åt 
utsikten så stör jag mig en fläck och inser att 
mina fönster behöver putsas… men det kanske är 
naturligt när man bott här i över 20 år, säger Sten 
och sippar på sitt eftermiddagskaffe.  

V

Permanent boende Beachvilla

”Det är ett privilegium att få vakna till den här vyn varje morgon.”

Krukarrangemang 
med vackra växter 

vajar i vinden.

Huset ligger i varamobaden, 
motala. en semesterpärla 
dit badsugna svenskar 
vallfärdar om somrarna.

På kortsidan av 
huvudbyggnaden har 
familjen inrett en mysig 
hörna med solstolar. 
grönskan skyddar mot 
vind och vattenstänk. 

Sten och hans familj har 
därför satsat på en rejäl 
uteplats. Utesoffan är 
favoritplatsen på sommaren.
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”Jag följer inga trender eller stilar men med åren har jag utvecklat en estetisk ådra.”

Permanent boendeBeachvilla

Familjen har inrett den nya delen med 
en härlig samling konst. Tavlan med 
fåglarna av Leif Kindgren, ”Räkan” av 
maria Dubin. Bilden med de tre sovande 
prinsessorna är målad av Birgittas dotter 
Henrietta när hon var tio år. 

Den enastående utsikten har varit en naturlig 
del av Stens vardag sedan 1991 då han köpte 
loss föräldrarnas lilla sommarstuga. Huset i sig 
var en slätstruken röd stuga med bruna knutar 
och en boyta på 45 kvadratmeter. Det har krävt 
tid och tålamod att förvandla den röda stugan 
till en modern beachvilla. 1994 inledde Sten 
projektet, först genom att bygga ut den befintliga 
huskroppen och dra in vatten och avlopp. Så 
mycket mer gick inte att göra då eftersom stugan 
stod på en arrenderad tomt. Men när han fick 
möjlighet att köpa tomten i början av 2000-talet 
började hans visioner ta form på allvar. 

– Min första idé var att ta med stranden upp 
på tomten men det var för svårt att få ett sådant 
tillstånd så jag fick tänka om och då hittade 
jag den här vita marmorkrossen hos en lokal 
producent, berättar Sten. 

Istället för sand har tomten dekorerats med 
vitgnistrande grus och för att matcha det så kläddes 
den röda fasaden in i vit puts. På kvällen när den 
den blå LED-belysningen tänds upp reflekteras det 
blåa ljuset effektfullt i det vita gruset. 

Precis intill bostaden har han byggt till ett 
tvåplanshus och en friggebod. Dessa två  

Sten har bevarat tegelväggen och den 
vedeldade spisen från den ursprungliga 
sommarstugan men målat om den i svart. 
De cirkelformade vedhyllorna av valsad
metall har Sten designat.

Två bilder på 
Birgittas mormor, 
född 1912. 

Dottern nadinns 
rum är läckert i svart 

och rött. Stol från 
allrummet i motala.

Sovrummet har väggar 
i vit träpanel och ett 
rustikt innertak av 
mörkbetsade furuplank. 

I köket har Sten varit 
kreativ och installerat 

ett innertak i plåt 
med synliga bultar. 

Köksluckorna är 
i massiv ek. Det 

charmiga bordsuret 
kommer från 

allrummet i motala. 
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BOR HÄR: Sten Jakobsson med sambon malin Staf samt barnen nadinn 17, Felix 17, oscar 14 och 
emma 12, plus katten Simba. 
HUSFAKTA: Sten, som är utbildad ingenjör, har ritat och byggt det mesta av huset på egen hand 
med hjälp av hantverkare. Bostaden är på 80 kvm. Tillbyggnaden är på 50 kvm, fördelat på två 
plan. På tomten finns också en friggebod på 15 kvm. 
ÖVRIGT: vill du se mer av Beachvillan i varamobaden så har huset en egen hemsida: beachvillan.se

tillbyggnader arrenderar han idag ut kommersiellt 
via sin hemsida. Själv vet han inte var han fått 
inspirationen i från men estetiken för tankarna 
till grekiska ön Santorini. Men där har Sten aldrig 
varit. Det blev vita fasader och blå dörrar för att det 
kändes enhetligt och helt enkelt blev snyggast så. 

– Jag har egentligen bara utgått från det som 
jag tycker är snyggt och funktionellt. Jag följer 
inga trender eller stilar. Men det som känns 
kul är att jag med åren har utvecklat en estetisk 
ådra. När jag var yngre var jag bara intresserad 
av teknik och funktion men nu är jag mer mån 
om det visuella intrycket. Min sambo Malin har 
också varit högst delaktig i inredningsprocessen. 
Det blir bättre resultat när man har någon att 
bolla idéer med, säger Sten.

Varamobaden är idag lite av en bortglömd 
svensk sommarpärla. Mellan 1930-50 var 
stranden så populär att badsugna svenskar mer 
eller mindre vallfärdade hit på somrarna. Det 
gick badtåg till Motala från Örebro, Linköping 
och Norrköping och som mest kunde stranden 
ha upp emot tiotusen badgäster under en solig 
julidag. Den tiden må vara förbi men än i dag är 
Varamobaden Nordens största insjöbad.  

”Vi har egentligen bara utgått från det vi tycker är snyggt och funktionellt.”

Toaletten går i svart och vitt 
med detaljer i trä och plåt.

På toaletten i 
friggeboden är 
handfatet tillverkat av 
en wokpanna - en smart 
och rolig detalj som 
Sten kommit på själv. 

Hela familjen 
samlad på hemmets 
favoritplats: utesoffan.

Permanent boendeBeachvilla


