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projekt  pm & vänner

kalkstenen går igen i bardisk, barfront och golv.
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Naturnära

projekt  pm & vänner

Skog, äng och sjö. Det är 
de tre kärnvärdena för PM 
& Vänners framgångsrika 
restaurangfilosofi. 
text jonas lindvall/lindvall a & d
foto åke e:son lindman
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projekt  pm & vänner

PM  & Vänner är en 
flerfaldigt hyllad 
restaurang med en 

av Sveriges bästa vinkällare med fler än 
2 500 viner, något som bekräftar den 
långsiktiga ambitionen som bolagets 
ägare har. Dessutom har skaparna av 
hotelldelen arbetat med tanken på ett 
gastrohotell i mer än tio år.

Så dessa ledord, grundstenar och kalla 
fakta har vi försökt införliva och leva 
upp till när vi har arbetat med att skapa 
inredning en till PM:s nya gastrohotell 
i Växjö. Det är Sveriges första gastro
hotell, byggt i direkt anslutning till 
restaurang en. Hotellet rymmer 74  
rum och sviter. 

den medvetenhet som man har arbetat 
med sedan restaurangen öppnade 1992 
kan också översättas till en stor omsorg 
om detaljerna som utgår ifrån ett slags 
terroirtänkande, där man tar avstamp i 
de lokala möjligheter som står till buds.

Därför var valet av 100 ton Ölands
sten Hors – borstad och slipad – väldigt 

enkelt. Materialet står för allt det vi ville 
uppnå. Vi har använt det i bland annat 
badrum, reception och bar.

Terroirkopplingen är enkel, Öland är 
en del av den fatabur som restaurangen 
öst ur i många år, och det är även samma 
sten som finns i den närliggande Dom
kyrkan sedan hundratals år. 

 
på lindvall a & d har vi dessutom sedan 
gammalt en förkärlek till natursten. 
Det är ett underbart material. Oerhört 
stryktåligt, berättande sin egen historia 
och det blir dessutom bara snyggare med 
åren. 

Hela receptionen och den stora 
tak  baren samt merparten av golven i 
de offentliga ytorna är tillverkade av 
Ölandssten Hors, och även bänkskivorna 
i rummen är i kalksten. 

Just bänkskivorna i rummen är en av 
de tydligaste signalerna till hotellgästen. 
Det är en inredningsdetalj och ett mate
rial som sammanfattar hotellets strävan 
och hållning. Att vara gediget, hållbart, 
äkta och vackert. n 

vänd!
fler bilder & mer fakta 

”Terroirkopplingen  
var enkel, Öland är en 
del av den fatabur som 
restaurangen öst ur i 
många år.”

Dagsljuset spelar vackert  
över bardiskens Ölandssten.
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[Överst till vänster] Användningen av Ölandssten Hors är genom-
tänkt och genomgående. I alla badrum finns den på golv, dusch-
pelare och toalettstolsvägg och handfatsbänkar. Badrumsgolvens 
sten borstad för att kännas som sammet mot bara fötter.

[Överst till höger] Fokus ligger på hållbara, klassiska och exklusiva 
material som åldras vackert, samt lokal design och produktion. 
Designern Ingegerd råman har varit konstnärlig rådgivare.

[Ovan] Kalkstenen återfinns i alla korridorer och hissfronter. I offen- 
tliga utrymmen är den slipad för att utstråla tradition och lyx.



Alla rum har skrivbord i form av en bänkskiva av öländsk kalksten. 
Skivan är monterad på konsoller och tycks sväva längs väggen.
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Projekt: PM & Vänner Hotel, Växjö.
Byggherre: Nunnan Fastighets AB.
Arkitekt: Jonas Lindvall, Lindvall A & D.
Projektering: Arkitektbolaget.
Projektledning: CPR Konsult AB.
Stenleverantör: Naturstenskompaniet AB.
Generalentreprenör: Dynacon 
 Construc tion AB.

▼

”Natursten är ett underbart material. 
Oerhört stryktåligt, berättande sin 
egen historia och det blir dessutom 
bara snyggare med åren.”

Småländsk ek möter 
öländsk kalksten.
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receptionsdisken.
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