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När Daniel Arlycke såg Villa Soludden
för första gången kände han ingenting
annat än ren förälskelse. Och förälskade
par tycks närmast känna ett begär efter
att lova varandra evig trohet på den
soliga bryggan utanför villan på Värmdö.
T E X T E L I N E RI K S S O N
F OTO RO B E RT B A R A N I , FR E D RI K WA H L S TR Ö M
E f t e r t i o å r 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, som på sina knappa
två år kommit att trendmärkas av Stockholms elit. Och
framför allt: Platsen har blivit vigselpopulär som få. Hittills har hotellet anordnat hela 30 bröllop, ytterligare sju
är redan inbokade för 2013, och därtill många svensexor
och möhippor.
– Det är oerhört roligt att det blivit så populärt. Vi älskar bröllop, det är så tacksamt att anordna. Alla är ju så
glada, säger Daniel Arlycke med ett brett leende.
Villa Soludden residerar i en förtjusande pastoral idyll.
Det enda som hörs när man närmar sig egendomen, är
ljudet av en duff från Wermdö Golf & Country Club som
ligger nästgårds. Och så då vågskvalpet från havet som
ogenerat breder ut sig varhelst man fäster blicken.
Ett bröllop på Villa Soludden är änglalikt. Många par
väljer att viga sig på villans egen brygga, andra i närliggande Värmdö kyrka, eller på Ingarö, varifrån paret
kan färdas via båt från kyrkan över till bröllopsfesten på
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andrasidan vattnet. Där väntar ljuvligt mingel med ädla
drycker, snacks, tapas och musik innan den stora bröllopsmiddagen stundar. Senare får gästerna njuta av härligt loungehäng vid bryggan där bröllopstårtan stoltserar
med sin prakt. Kvällen avslutas med ett sprakande disco
med full bar fram till stängning.
Soludden är kanske mindre soligt under vinterhalvåret,
men aldrig mindre fagert. Vyn över istäcket är slående,
och snön ligger vackert över träd och hustak. Fyra öppna
spisar sprakar mysigt, och bastun med havsutsikt lockar
med sin värme. Sedan är det bara att springa ut i badrocken, öppna skärpet, och hoppa i!
– Och så älskar vi levande ljus. Ljus överallt! Jag har en
fetisch för ljus, berättar Daniel skämtsamt.
Den unika designen alstrade Daniels far, byggmästaren
och designern Lars Arlycke, och tillsammans har de noggrant valt ut inredningsdetaljerna. Visionen: Modernitet
och en stark hemma hos-känsla.
Villa Soludden känns osvenskt, och tvivelsutan beror
det på Daniels många år i Marbella. Där kom han att älska den öppna, easy going-livsstil som sydlänningarna är
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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 möhippor, bröllop, bemärkelsedagar, konferenser eller vad som nu står på agendan.
Han är onekligen av det där speciella virket att han ”will
go that extra mile” för att ge gästerna det där minnesvärda, som är trösterikt att tänka på långt efter besöket, när
man tittar i almanackan och finner att den innehåller alldeles för många måndagar.
Utsikten över fjärden är hisnande från vår intervjuplats
på det soliga däcket. I bakgrunden spelas jazzmusik från
baren, och känslan är lugn och harmonisk. I affärssammanhang brukar man prata 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 så här livet ska levas!
Utan förbehåll, endast präglat av välbefinnande som det
allenarådande ledordet.
– Så fort man kommer ut till skärgården överöses jag av
en avkopplande känsla, samtidigt som Slussen ligger 20
minuter bort, säger Daniel Arlycke. ¨

152

LIFESTYLE

WEDDING

FOTO FREDRIK WAHLSTRÖM

FOTO ROBERT BARANI

Vac k r a p l at s e r

FOTO ROBERT BARANI

FOTO ROBERT BARANI

FOTO ROBERT BARANI

”DANIEL ÄLSKAR ATT ÖVERTRÄFFA
GÄSTERNAS FÖRVÄNTNINGAR, OAVSETT
OM DET HANDLAR OM MÖHIPPOR,
BRÖLLOP, BEMÄRKELSEDAGAR,
KONFERENSER ELLER VAD SOM NU STÅR
PÅ AGENDAN.”
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