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Efter tio år på Solkustens Marbella flyttade Daniel åter hem  
till Sverige. Med i resväskan: Den öppenhjärtiga gästvänlighet som  

sydeuropéerna kan så väl. Utifrån den filosofin skapade han Villa  
Soludden, vars miljö enbart kan beskrivas med ett ord – ”förälskelse”.

TEXT ELIN ERIKSSON FOTO ROBERT BARANI 

ARLYCKES 
LYCKLIGA SOLUDDE
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ust nu omhuldas ju det nya lilla hotellet 
Ett Hem, beläget i fashionabla Lärkstan i 
Stockholm, av världens inredningsmaga-
sin. Varje glossy publikation med självakt-
ning har stora reportage där man målande 
beskriver den unika hemkänslan som 
engelskan Ilse Crawford, en av samtidens 

mest eftertraktade inredare, kreerat. Låt oss då 
bara säga: Move over, Ilse! Plats på scenen för Villa 
Soludden på Värmdö utanför Stockholm. För vad 
som möter dig som besökare här är något så unikt 
att det bara är en tidsfråga innan innehavaren  

Daniel får börja ge intervjuer på utrikiska.
Villa Soludden residerar i en förtjusande pas-

toral idyll. Det enda som hörs när man närmar 
sig egendomen, är ljudet av en duff från Wermdö 
Golf & Country Clubs golfbana som ligger näst-
gårds. Och så då vågskvalpet från havet som oge-
nerat breder ut sig varhelst man fäster blicken.

– Första gången jag kom hit var 2005 på en 
midsommarfest. Då hette stället fortfarande Ek-
vik Konferens, och såg helt annorlunda ut, men 
jag blev dyngförälskad direkt, berättar Daniel Ar-
lycke.

J ”Jag vill att stället 
ska ha lite MYSTIK, 
och marknadsföra 
SIG SJÄLV genom 
rekommendationer.”

DANIEL ARLYCKE är lyhörd och 
alert, och han älskar att över-
träffa sina gästers förväntningar.
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trots sin nya romans åkte Daniel tillbaka 
till sitt hem i Spanien den sommaren där han 
och hans familj drev ett par olika restauranger. 
Men tankarna på Ekvik fortsatte snurra i skal-
len: Var det kanske dags för hemflytt? Kunde 
han kanske rent av ta över konferenshotellet på 
Värmdö? Han bollade idén om med sin familj, 
och 2008 bestämde de sig. Två år senare, efter 
helrenovering och en helt ny design, kunde gäs-
terna komma.

Den övergripande designen alstrade Daniels 
far, byggmästaren och designern Lars Arlycke, 

och tillsammans valde de noggrant ut inrednings-
detaljerna. Visionen: Modernitet och en stark 
hemma- hos-känsla. Fasaden, som ritats av ar-
kitekten Reijo Hillberg år 1990, fick mer öppna 
ytor – väggar som hindrade havsutsikten slogs ut, 
rummen blev ljusare och större och de två mörka 
lagerlokalerna i källaren trollades bort.

– Vi hade en vision, men ingen färdigställd idé. 
Vi ville att inredningsstilen skulle växa och ut-
vecklas, för att nå den där personliga känslan. Att 
komma hit skulle kännas som att komma hem till 
en god vän, säger Daniel Arlycke.

”Vi ville att inrednings-
STILEN skulle växa och 
UTVECKLAS, för att nå 
den där PERSONLIGA 
KÄNSLAN.”

INREDNINGEN är modern och maskulint 
raka linjer och dova färger.

PERSONLIGHETEN syns 
tydligt i inredningen.

TRERÄTTERS, grillbuffé eller saldjursmiddag, gästerna 
har en stor valfrihet när det kommer till menyerna.

www.douglasgolv.se 
tel: 031-762 44 30
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succén var att vänta. På två år har Villa 
Soludden mer än tredubblat sin omsättning, och 
populariteten fortsätter att öka. Men det är klart 
– för ledningsgrupper som måste fatta viktiga be-
slut ger Villa Soludden verkligen ny energi och 
bäddar för kreativa idéer. Efter dagens konfere-
rande väntar dessutom avkoppling med bastu, 
kallbad eller promenader längs vattenspegeln. 
Eller ett högre tempo: Skärgårdssafari i ribbåt, 

segling, jetski, golf, matlagningskurser eller whis-
keyprovning. Flexibiliteten är förbryllande.

– Vi är det exklusiva alternativet. Många som 
varit här brukar säga ”Daniel, varför har jag inte 
känt till det här tidigare?”, och det är precis så jag 
vill ha det. Jag vill att stället ska ha lite mystik, 
och marknadsföra sig själv genom rekommenda-
tioner, vänner emellan, Daniel Arlycke.

”VAR DIG SJÄLV, 
TÄNK fritt, HÖR vad 

som önskas och se 
till att ORDNA det.”

I DAG FINNS det 15 sovrum 
på Villa Soludden och upp 
mot 25 sovplatser. 
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villa Soludden känns osvenskt, och tvivels-
utan beror det på Daniels många år i Marbella. 
Där kom han att älska den öppna, easy going-
livsstil som sydlänningarna är så bra på. Även 
om Daniel inte brukar uttrycket "mi casa es su 
casa" så känns det minst sagt adekvat att ta till, 
för att beskriva slutresultatet. Här släpper man 
verkligen ner axlarna. Daniel älskar att överträffa 
gästernas förväntningar, oavsett om det handlar 

om bemärkelsedagar, bröllop, konferenser eller 
vad som nu står på agendan.

– Det jag är mest stolt över är vår kundkontakt. 
Jag försöker hela tiden visa min personal hur jag 
själv vill möta kunderna: ”Var dig själv, tänk fritt, 
hör vad som önskas och se till att ordna det”. Det 
är väldigt enkelt, egentligen, det gäller bara att 
vara lyhörd och alert.

”Jag FÖRSÖKER hela 
tiden visa min personal 
hur jag SJÄLV VILL 
möta KUNDERNA.”

DEN UNIKA inredningen är fram-
tagen av Daniels far, Lars Arlycke. 
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han är onekligen av det där speciella virket 
att han will go that extra mile för att ge gästerna 
det där extra, minnesvärda, som är trösterikt att 
tänka på långt efter besöket, när man tittar i al-
manackan och finner att den innehåller alldeles 
för många måndagar.

Utsikten över fjärden är hisnande från vår in-
tervjuplats på det soliga däcket. I bakgrunden spe-
las jazzmusik från baren, och känslan är lugn och 
harmonisk. I affärssammanhang brukar man pra-
ta om "an unfair advantage", och det är verkligen 

Villa Soludden behäftat med, vattenkontakten är 
nästan berusande påtaglig, det är bara att hoppas 
att stället åtminstone tagit Simborgarmärket, då 
det formligen doppar tårna i spat. Jag kommer på 
mig själv med att sitta och fånle, det är ju såhär 
livet ska levas! Utan förbehåll, endast präglat av 
välbefinnande som det allenarådande ledordet.

Den unika miljön, den oöverträffade servicen 
med det personliga anslaget. På Villa Soludden är 
det gudagott att leva (och då har vi inte ens nämnt 
de fabulösa efterrätterna)!

”VAR DIG SJÄLV, 
TÄNK fritt, HÖR vad 

som önskas och se 
till att ORDNA det.”

EFTER EN DAGS konfererande 
står bastun uppvärmd och redo.

DETALJER 
som sticker ut. 

VILLA SOLUDDEN har fem öppna 
spisar som sprakar behagligt, särskilt 
uppskattat såhär på hösten!


