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Förr om åren lekte familjens två söner här. Sen var 
rummet klädkammare under några år. Nu är det 
ett härligt hemmaspa där Ewa och Peter kopplar 
av till tonerna av ljuv musik och levande ljus. 
TEXT KARIN CEDRONIUS  FOTO MÅRTEN LEVIN

BLEV BADRUM
Barnrummet som

Bakom en frostad skjutdörr, med ingång direkt från Ewas och 
Peters sovrum, döljer sig ett nyrenoverat badrum i vitt och 
grått, där färggranna detaljer bidrar till rummets krispighet 

och fräschör. Här kopplar paret av från vardagens stress som före-
tagare, och här njuter Ewa av sköna bad med härliga aromatiska 
oljor och doftljus. 

BARN OCH KLÄDER
Men det lyxiga badrummet har inte alltid varit ett badrum. För 25 
år sedan bodde parets två söner, Nicklas och Martin, här. Då var 
rummet familjens barnkammare och istället för frotté och doftol-
jor huserade det legobitar och småbilar här. När barnen flyttade 
hemifrån gjorde Ewa om rummet till klädkammare. Men för något 
år sedan var det dags att bygga om husets gamla badrum, som låg 
en bit bort i korridoren mellan sovrum och vardagsrum. Då föddes 
idén att istället för att renovera det befintliga badrummet, flytta 
det till husets gamla barnrum och dessutom utöka golvytan med 
några kvadratmeter.

– Inte nog med att badrummet blev större, det blev dessutom mer 
privat då det bara kan nås via sovrummet, säger Ewa.

✓✓ Välj✓hellre✓större✓kakelplattor✓än✓mindre✓om✓utrymmet✓är✓trångt.✓Det✓gör✓att✓badrummet✓ger✓intryck✓av✓att✓vara✓större✓än✓det✓är.✓✓ Byt✓ut✓handdukar✓och✓övriga✓textilier✓efter✓säsong.✓Rött✓på✓jul,✓turkost✓på✓våren✓och✓färgglatt✓på✓sommaren.✓
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   Turkos och vit frotté från Mille Notti ger badrummet en krispig fräschör.

   Det vackra badkaret heter Ellipse och kommer från Svedbergs. Här kopplar 
Ewa av i det fladdrande ljusskenet från mängder med doftljus. Turkosa tofflor 
från Ilse Jacobsen är mysiga att tassa runt i efter ett avslappnande bad. Matta 
från Mille Notti.

EWAS BÄSTA TIPS FÖR 

ETT DRÖMBADRUM 

✓✓ Undvik✓alltför✓starka✓färger✓på✓ka-

kel✓och✓klinker.✓Med✓en✓neutral✓färgskala✓

kan✓du✓istället✓leka✓med✓färger✓på✓

textilier,✓lyktor✓och✓mattor.

✓✓ Välj✓blandare✓och✓dusch✓med✓om-

sorg.✓De✓små✓detaljerna✓gör✓så✓mycket✓

för✓helhetsintrycket.
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SÄKRA VAL
Ewa är säker på sin smak och vet vad hon vill ha. Dessutom tycker 
hon och maken Peter för det mesta lika så det är sällan, för att inte 
säga aldrig, som det blir tjafs om valen. Uttrycket ”one stop shop” 
är träffande för paret Jönsson. 

– Vi har varken tid eller lust att gå och leta länge i massor av olika 
affärer. Så vi åkte till Höganäs Kakelcenter i Aspudden och valde 
ut allt på en enda gång. 

Inspirationen kommer från resor och inredningsmagasin. Den 
mosaikbeklädda väggen i duschen är ett sådant exempel. En liknande 
duschvägg såg Ewa på en resort i Thailand för första gången.

– Men just valet av mosaik var inte så enkelt. Det finns ju en miljon 
olika sorter att välja mellan. Så vi valde en färg som matchar golvet 
och tar upp den grå skalan.

INREDNING SOM KAN FÖRÄNDRAS
Med design både som yrke och intresse är badrummet inrett in i 
minsta detalj. Men ingenting är för evigt – här ändras accessoarerna 
efter säsong. På jul är det röda handdukar, lyktor och tvålar som 
piffar upp och till sommaren blir det gärna havsfärger som blått 
och turkost. Ewa är mycket intresserad av inredning. Till vardags 
basar hon, tillsammans med sönerna, över familjeföretaget ”NicMa 
Living”, en lifestyle-butik med mode, inredning och mat som sina 
specialiteter. 

– För mig är det viktigaste att badrummet känns rent och fräscht 
i färgvalen, och att man inte har färger och material som snabbt 
går ur tiden. Jag piffar hellre upp badrummet med accessoarer som 
ger det liv, säger Ewa.

ESTETISKT, PRAKTISKT OCH VACKERT
Trots att Ewa gärna badar bubbelbad när hon får tillfälle valde de 
bort jacuzzin hemma. Det var en utrymmesfråga och nu i efterhand 
är Ewa mycket nöjd med valet av badkaret från Svedbergs.

– Det skulle helt enkelt ta för mycket plats med en jacuzzi. Jag 
älskar det badkar vi valde istället, speciellt formen. Det blir som 
en vacker möbel.

Duschhörnan har en härlig spadusch i taket. Istället för en vanlig, 
rund golvbrunn valde Ewa och Peter ett långsmalt väggavlopp från 
Purus, som löper i duschens framkant. En liten detalj som bidrar 
till en mer estetisk helhet.

Badrummets toaletthörna skärmas av med en uppbyggd halvvägg 
som även får fungera som yta för fler ljuslyktor. Toalettstolen är 
vägghängd, både av praktiska och estetiska skäl. Även den stora 
kommoden med två handfat och ett rejält utrymme för förvaring 

bakom luckorna i svart ek är vägghängd.  Men egentligen hade Ewa 
först ett annat tvättställ i åtanke.

– Jag hade helst velat ha lösa skålar som handfat, eftersom det 
är så snyggt och skulle matcha badkaret, men vi valde bort det av 
praktiska skäl.

TID ÖVER TILL ANNAT
Som egenföretagare är tiden knapp och det är svårt att få den 
att räcka till för att jobba med hemmaprojekt. Så valet att leja ut 
renoveringen till proffs var givet för Ewa och Peter. De anlitade det 
lokala byggföretag Komponenthus som hjälpt dem tidigare. Ett val 
de är mycket nöjda med. 

– Nu har vi fått vårt drömbadrum, vårt eget privata krypin, där vi 
kan koppla av och njuta av lugnet till härliga aromoljor och doftljus, 
avslutar Ewa. 

MEST NÖJD MED:✓”Helheten!”
VIKTIGAST:✓”Badkaret✓–✓att✓bada✓där✓är✓som✓balsam✓för✓själen.”
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   Den vägghängda kommoden med två generösa 
handfat kommer från Ballingslöv. Spegeln med 
infällda, dimbara spottar kommer från Höganäs 
Kakelcenter. En handdukstork är ett måste i varje 
badrum enligt Ewa. Den här är inköpt på Bauhaus 
och kommer från Nordhem. 
   Den grå mosaikväggen i duschen kommer från 
Höganäs. Inspirationen hämtade Ewa på en spaan-
läggning i Thailand.

   Necessären kommer 
från Twinset, tvättkorgen 
från NicMa Living.



HEMMA HOS Ewa och Peter Jönsson med hunden Zelda. 
LÄGE Älvsjö.
BADRUMSFAKTA Badrummet byggdes i ett tidigare barnrum och 
klädkammare. Det är 12 kvadratmeter med dusch och badkar. 

Inköpslista:
BADKAR:✓Svedbergs✓”Ellipse”.BADKARSBLANDARE:✓Svedbergs.TVÄTTSTÄLLSKOMMOD:✓Ballingslöv.KAKEL,✓KLINKER✓OCH✓MOSAIK:✓Höganäs✓Kakelcenter.

TOALETT:✓Ifö.
SPEGEL:✓Höganäs✓Kakelcenter.TOALETTPAPPERSHÅLLARE:✓Höganäs✓Kakelcenter.

GOLVBRUNN:✓Purus✓Line.HANDDUKSTORK:✓Nordhem,✓Bauhaus.

TIDSÅTGÅNG FÖR RENOVERING: ”Cirka✓två✓månader.”
BUDGET:✓”Cirka✓400✓000✓kronor.”

BÄSTA INSPIRATIONEN:✓

”Resor,✓inredningsmagasin✓

och✓arbetet✓i✓egna✓butiken✓

NicMa✓Living.”

JOBBIGAST: 

”Ingenting✓var✓speciellt✓

jobbigt…”
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   Tidningskorg i plexiglas från NicMa 
Living, bredvid den vägghängda toaletten 
från Ifö. Toalettpappershållare från Höganäs 
Kakelcenter och toaborste från Vipp. 

  Stilren och enkel 
badkarsblandare 
från Svedbergs.

DUSCH

HALVVÄGG


