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MODE AKTUELLT

Rätt plagg för skönare

UPPLEVELSE
UTOMHUS
Intresset för aktiviteter utomhus växer, och pandemin får allt fler att söka upplevelser
i naturen. Kyla, vind och fukt är inte något hinder för den som klär sig smart och väljer
rätt material. För att få kunskap om uteplagg kontaktar vi Fristads, som tar sin kunskap
om tåliga arbetsplagg vidare till den nya friluftskollektionen, Outdoor.
Text: Tom Swales
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AKTUELLT MODE

L
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inda McGurk, på Fristads, är själv en
hängiven fjällvandrare:
– Ja, och upplevelsen blir så mycket
friare om man är rätt klädd. Grundprincipen är lager-på-lager. I stället för
ett tjockt plagg så har man flera lager av
tunnare plagg, med rätt material och funktioner.
Då får man uppvärmda luftlager mellan plaggen,
och det blir lättare att anpassa lagren efter utetemperatur och aktivitet. Närmast kroppen rekommenderar jag ett underställ av merinoull, om det är
riktigt kallt ute, för att den är lätt, mjuk och har en
hög värmekapacitet.
Till skillnad från bomull så kan ull absorbera
stora mängder av den fukt som kroppen utsöndrar
och ändå kännas torr mot huden.

motsatta förmåga, att hindra regn och väta utifrån
att tränga in i ytterplagget, anges i ”vattenpelare”
och millimeter. Som ett riktmärke kan man säga
att ett plagg med 10 000 mm vattenpelare, eller
mer, står emot rejäla regnväder. Vi tycker det är
självklart att ange både RET och vattenpelare på
skaljackor, så att kunderna kan jämföra och se vad
de betalar för, säger Linda McGurk.
Ytterplagg ska dessutom vara stryktåliga. Att
vandra i skogen, skava mot grenar, sitta på stubbar
och stenar med kaffemuggen, eller stå på knäna för
att plocka höstsvampar kräver slitstarka plagg.
– Ja, eftersom vi har utvecklat arbetskläder så
länge, så ställer vi väldigt höga krav på kvalitet och
slitstyrka och testar friluftsklädernas sömmar och
utsatta delar grundligt.

RET OCH VATTENPELARE

RESPEKTERA NATUREN VID KÖPET

På utsidan bör man ha ett skal, som dels skyddar
mot vind, men som framförallt hindrar regn och
fuktig snö. Men, hur kan materialet bromsa vätan
utifrån, om plagget samtidigt ska kunna andas ut
fukten inifrån?
– Det är en avancerad funktion, som de mest
kvalitativa utomhusplaggen klarar. Andningsfunktionen som ventilerar ut fukten inifrån mäts med
RET-skalan. Värdet bör vara under 12 RET. Och ju
lägre tal, desto bättre andas materialet. Materialets

Hela outfitens totala värmekapacitet regleras enklast med valet av mellanlager. En hoodie om man
ska röra sig mycket, eller en quiltad lättviktsjacka
om man bara ska vandra i lagom takt.
– Om vi ska njuta av naturen, så är det ju inte
heller fel att tänka på det när man köper kläderna. Outdoorkollektionens plagg är tillverkade i
ekologisk bomull och återvunnen polyester från
PET-flaskor, dessutom är den klimatkompenserad.
Det gör skillnad för miljön, understryker Linda.
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Skönare upplevelse utomhus
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FUNKTIONSKLÄDER HÅLLER OSS VARMA I VINTER
Intresset för aktiviteter utomhus växer, och pandemin får allt fler att
söka upplevelser i naturen. Kyla, vind och fukt är inte något hinder
för den som klär sig smart och väljer rätt material.
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FRIDA HANSDOTTER HUSDRÖM FÖRVERKLIGAS
Slalomstjärnan Frida Hansdotter är verkligen en engagerad 		
husköpare. Just nu förverkligas hennes nya drömhus, intill
skidanläggningen Idre Himmelfäll, och hon har följt processen
med stort intresse. Villanytt samtalar med Frida om alla val.
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KAKELUGNENS HISTORIA OCH ÅTERKOMST
Kakelugnen kan tillskrivas en stor och betydande del av
det svenska kulturarvet. Men har kakelugnen en plats i 		
dagens mer moderna hem?

52

SKÖNARE LJUD MED SNYGGARE RUM

56

BÄTTRE PLANERING GER BÄTTRE KÖK

SÅ SKAPAS DITT DRÖMHEM I SPANIEN
Allt fler skandinaver skaffar hus i Spanien, men planlösning och 		
utseende motsvarar inte alltid drömmen och behoven. Många
som då har anlitat lokala byggare för ombyggnation har hamnat
i kulturella och språkliga missförstånd. Men, det finns svensk
projektledning i Spanien, som har ansvarat för många exklusiva 		
renoveringar och nybyggnationer.
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34

ÖPPNA DINA SINNEN MED LJUD
Trådlöst, inbyggt, bärbart, inkopplat och uppkopplat via kablar, 		
appar, surround eller Bluetooth. Ljud som kopplas till smarta 		
telefoner eller byggs in i möbler, skåp och lådor är en trend 		
som är här för att stanna.
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Läs mer på sidan 72 om
hur du skapar ditt unika
hem via nätauktionerna.

Designer Lars Wallin
i nytt samarbete

För att bättre förstå betydelsen av köksplanering så
pratar vi med Erik Seeger på Köksforum i Göteborg.

82

UMGÅS PÅ AVSTÅND FRÅN HÄSTRYGGEN
Att vi förändrat vårt sätt att umgås under året råder ingen
tvekan om. Att umgås från varsin hästrygg är ett sätt som
funkar fint året om.

101 VILLANYTTS STORA "BYGG & FIXA" KATEGORI
Varje månad hittar du en stor Bygg & Fixa-del i Villanytt 		
där du kan läsa allt om byggnation, trädgård och annat 		
som hör hemmet och fritiden till.

28
Villan vid vattnet
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LJUD I HEMMET HUS & HEM

ÖPPNA DINA
SINNEN MED LJUD
Trådlöst, inbyggt, bärbart, inkopplat och uppkopplat via kablar, appar,
surround eller Bluetooth. Ljud som kopplas till smarta telefoner eller
byggs in i möbler, skåp och lådor är en trend som är här för att stanna.
Text: Petra Roman
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HUS & HEM LJUD I HEMMET

Elegant och tidlös i en palett av noga utvalda nyanser.
Det här är INXX II – när design möter kvalitet.

A

tt man kan förändra
stämningen i ett rum
genom rätt ljussättning
är ett välkänt faktum,
men ljud har faktiskt
samma effekt. Ljud
påverkar alla våra sinnen och kan
verka både lugnande, upplyftande
och peppande.
Ljudkonsumtionen blir större i takt
med att tillgängligheten ökar och numera går det att lyssna på ljud oavsett
var man befinner sig. En utveckling som
många ser som något mycket positivt,
inte minst Fredrik Bågenholm, VD på
ljudanläggningsföretaget Orlo.
– Vi har utvecklat ett komplett och
synnerligen kompakt system som gör
det möjligt att bygga in ljud var som
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helst i hemmet. Systemet fungerar
dessutom alldeles utmärkt att koppla in
i båten, husvagnen och husbilen, något
som också blir allt vanligare bland
konsumenterna, berättar Fredrik.

det möjlighet att bygga in små, smidiga
ljudanläggningar i möbler, lådor och
skåp. Bland båtägare är det till exempel
vanligt att bygga in dem i delar av panelen eller i en skåpslucka.

INTEGRERADE LJUDSYSTEM
ÄR DEN NYA TRENDEN

Fredrik kan se ett par tydliga tendenser
kopplade till rådande inredningstrender, vilket främst gäller privata
bostäder men även i offentliga miljöer
såsom hotell och spa-anläggningar.
– När det gäller privata bostäder blir
det allt vanligare att koppla in ljud i
kök och badrum, till och med i en bastu
eller i en möbel. I offentliga miljöer
är det oftast spa-anläggningar, hotell
och restauranger som behöver smarta
ljudlösningar, vilka kan integreras som
en naturlig del av inredningen.

Med hjälp av inbyggda högtalare
går det att lyssna på musik, poddar,
ljudböcker och radio under dygnets
alla timmar. Det kompakta formatet
till trots kan små ljudsystem erbjuda
mycket hög ljudkvalitet så länge de har
en väl intrimmad ljudprofil, förklarar
Fredrik, och fortsätter:
– Vill du ha ljud i badrummet, köket,
båten, sovrummet eller bastun finns

INXX II
TAKDUSCH
Borstad mässing
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HUS & HEM DRÖMHUS I SPANIEN

Här skapas våra
drömhus i Spanien
Allt fler skandinaver skaffar hus i Spanien, men planlösning och utseende
motsvarar inte alltid drömmen och behoven. Många som då har anlitat lokala
byggare för ombyggnation har hamnat i kulturella och språkliga missförstånd.
Men, det finns svensk projektledning i Spanien, som har ansvarat för många
exklusiva renoveringar och nybyggnationer. Vi pratar med Matilda Ekdahl,
entreprenör och husälskare med företaget Puroform, i Marbella.
Text: Tom Swales
12
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HUS & HEM DRÖMHUS I SPANIEN

"Det är viktigt att jag och mina medarbetare,
inte står för en viss stil, utan lyssnar och känner
in vad uppdragsgivaren söker"

A

tt sätta ord på känslor, smaker och stämningar
utan att ha gemensamma referenser och traditioner är komplicerat. Att byggarna verkligen
förstår beställarens vision är extra viktigt när
man ska skapa individuella hem med unik
karaktär. Matilda förtydligar:

– Ja, hindren består ju inte bara av språk utan olika kulturer
för hur byggnaden, interiören och utemiljön ska upplevas. Att
vi är svenskar och omhändertar allt, från den estetiska formgivningen till att leda bygget och skapa interiören, underlättar
mycket för husägarna. De kan diskutera alla detaljer med oss,
så ansvarar vi för att de skickliga hantverkarna som vi samarbetar med genomför arbetet enligt önskemål.
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HUSET SKA SPEGLA HUSÄGAREN
Matilda är själv civilingenjör i grunden och började tidigt att
renovera sina egna hem och sälja dem, innan det blev hennes
profession. Även om hon inte vill kalla sig inredare så har
inredning ingått i många uppdrag, varav flera avancerade och
spektakulära interiörer har fått mycket uppmärksamhet på
Instagram.
– Det är viktigt att jag och mina medarbetare, inte står för en
viss stil, utan lyssnar och känner in vad uppdragsgivaren söker.
Hemmet ska ju spegla husägarens ideal och önskemål. Men
gemensamt för många av projekten är fokus på vackra fönster
och golv med mönsterläggning, med flera inslag av varma
naturmaterial som trä och läder.
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DRÖMHUS I SPANIEN HUS & HEM

"Vårt sätt att välja material och designa kök, badrum,
garderober och utemiljöer är verkligen uppskattat"

DESIGNAR HELA HEMMET
Majoriteten av uppdragsgivarna är
visserligen nordiska, men vartefter
att Puroforms uppdrag och resultat
uppmärksammas, så anlitas de av allt
fler husvisionärer från andra delar av
världen. Och uppdragen handlar både
om smakfull förvandling av befintliga
villor, likaväl som nybyggnation.
– Vårt sätt att välja material och
designa kök, badrum, garderober och
utemiljöer är verkligen uppskattat. Vi
förändrar ofta ljusflödet genom att
öppna planlösningen, flytta fönster och
skapa symmetri, vilket förbättrar hela
upplevelsen av hemmet. Även husets
exteriöra linjespel bearbetas och husets
yttre karaktär förhöjs.
Mycket tyder på att smidigheten
med en svensk projektledare, för alla
moment, gör att byggkostnaden sänks
för husägaren.
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HUS & HEM PLANERA DITT HUSBYGGE

FRÅN OS-GLÄDJE
TILL HUSGLÄDJE
Slalomstjärnan Frida Hansdotter är verkligen en engagerad husköpare.
Just nu förverkligas hennes nya drömhus, intill skidanläggningen Idre Himmelfäll,
och hon har följt processen med stort intresse. Villanytt samtalar med Frida om
valet av husmodellen Harmoni, och om kreativa möten med arkitekterna hos
tillverkaren Bra Hus.
Text: Tom Swales

O

S-guldmedaljören Frida
Hansdotter går i väntans tider,
i dubbel bemärkelse. Medan
hon och sambon, Richard
Jansson, väntar deras första
barn så förverkligas samtidigt
det nya huset i Idre. Frida älskar att fixa med
villan i Fagersta, deras fasta punkt, och hon har
med samma intresse medverkat i utformningen
av vinterhuset.
– Efter mycket letande på olika hustillverkares hemsidor, så blev vi nyfikna på just den här
husmodellen. Att det sen gavs möjlighet att sitta
med tillverkarens arkitekter, för att skissa fram
våra egna anpassningar, var otroligt värdefullt
för oss. De smarta lösningarna hade vi aldrig
fixat själva. Så, jag vill verkligen råda alla som
ska beställa ett nytt hus att ta hjälp av proffs,
för att få det utformat efter ens egna behov. Inte
bara för ändringar, utan även för alla val man
ställs inför, menar Frida.
Hon har till och med besökt produktions-

anläggningen i Furudal, Dalarna, och sett hur
delarna till hennes blivande hus skapas av
timret från trakten.

HUSETS NAMN VÄCKTE KÄNSLOR
Frida berättar att husmodellens namn, också
hade viss betydelse:
– På skidläger i Schweiz åkte jag ofta med
liftgondolen uppför berget. Där uppifrån såg
jag alltid ett underbart hus med namnskylten
"Harmoni". Det blev lite av ett drömhus för
mig. Så visst kändes det lite extra när husmodellen som vi nu föll för, visade sig ha samma
namn. Det klassiska utseendet, de stora fönsterpartierna och en inre takhöjd ända upp till
nocken tilltalade mig också starkt.
Från tomten där bygget nu pågår kan man se
både de svenska fjällen och det norska bergsmassivet Rendalssölen, med toppen 1 755
meter över havet. Sett inifrån kommer solen gå
upp på den vänstra sidan och ner på den högra.
forts.

18

DECEMBER 2020 VILLANYTT 19

HUS & HEM PLANERA DITT HUSBYGGE

New
England
234

Låt oss
förverkliga
dina
husdrömmar

– Jag har drömt om ett hus vid fjällen ända
sedan barndomen, då vår familj åkte till
skidorterna med husvagnen. Det var ju aldrig
läge att bygga något under elitkarriären,
eftersom jag då reste cirka 200 dagar om året.
Men, när Himmelfjäll satsade och uppförde
den nya skidanläggningen, så påbörjade vi ett
samarbete och snart kände jag att här vill jag
bygga vårt vinterhus.

INSIKTER UNDER HUSRESAN

Harmoni
141

Såklart att det blir ett Bra Hus
Smultronstället
147

Villanytt frågar Frida Hansdotter vilka råd
hon kan bjuda andra husdrömmare på, utifrån
sin egen aktuella husresa?
– Även om man har en idealbild av vad
man vill ha, så får man ständigt ny värdefull
kunskap, och då ska man våga ompröva
sina uppfattningar. Att vi hade en smidig och
givande dialog med Bra Hus var avgörande, så
välj leverantör och entreprenör som kommunikationen känns bra med. Var beredda på att
ställas inför fler frågor än ni troligen föreställt
er. Allt från valet av uppvärmningssystem till
var eluttagen ska sitta.

20

Huvudkontor: Bra Hus från Hedlunds AB. Järnvägsgatan 12, 790 70 Furudal. Telefon 0258-312 00. Epost info@brahus.se. #BraDECEMBER
Hus 2020 VILLANYTT
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HUS & HEM VACKRA HEM

”VI HAR BYGGT ETT
HUS SOM VI ÄLSKAR”
Isabella Ählman och Richard Blomberg hade renoverat boenden tidigare och
ville inte göra det igen. Nu tänkte de istället bygga ett nytt drömhus, på en plats
där de verkligen ville leva. Här berättar de hur de fick hjälp att finna sin tomt
och en husmodell som matchade drömmen.
Text: Tom Swales
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VACKRA HEM HUS & HEM

I

sabella och Richard står framför deras villa, som är av
modellen Villa Östersund från Trivselhus. På frågan om
vad de är mest nöjda över, i sitt nya hem, svarar Isabella:
– Vi är ju nöjda med allt. Men, kanske mest det rymliga
öppna köket och vardagsrummet med stora fönster i
vinkel. Där har vi en magisk utsikt mot vattnet.
– Vi kan stå och laga mat i flera timmar och ändå känna att
vi är tillsammans, tillägger Richard.
I köket står familjens egendesignade runda matbord,
omgivet av sköna stolar som de gärna sitter kvar länge i.
– Jag älskar när barnen sitter där och gör läxorna medan
jag och Richard stökar runt i köket, säger Isabella.

kunde önska oss, berättar Richard.
Sedan blev det lite svårare. De funderade först på en tomt
längst ner vid vattnet, men eftersom tomten sluttade så skulle
det krävas ett suterränghus och det var Isabella och Richard
inte så sugna på. Isabella berättar:
– Då blev vi lite osäkra, men säljaren på Trivselhus sa att
hon gärna ville möta oss på en annan tomt, som hon trodde
att vi skulle gilla. Och hon hade helt rätt. När vi sågs där och
hon berättade hur hon tänkte, bland annat om hur man skulle
kunna placera ett hus på tomten. Då föll bitarna på plats.

FRÅN TVEKSAMHET TILL ÖVERTYGELSE

Nästa steg var att välja husmodell. Det skulle vara ett
tvåplanshus, det var Isabella och Richard säkra på. Bland
annat för att de ville ha en avskild del för de tre barnen som
nu är 8, 9 och 12 år.
– Ändå kändes det inte klockrent, tillägger Isabella. Så
vi diskuterade vår tveksamhet med säljaren, som i stället
föreslog den här enplansmodellen.
Vi gillade att det hade en tydlig social del med kök och

Isabella och Richard var på jakt efter en sjötomt och funderade bland annat på det nya området Gertrudsviks sjöstad,
knappt 5 kilometer från Västerviks stadskärna.
– Vi åkte runt och kikade på flera områden och Gertrudsvik
kändes helt rätt. Det är nära till skolor, havet och skogen. Och
det finns bra cykelbanor, löpslingor, utegym, båtplats, ja allt vi
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ÖPPET OCH AVSKILT
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HUS & HEM VACKRA HEM

vardagsrum, och en mer privat del med sovrum och eget allrum för
barnen. Återigen kändes det så mycket ”vi”.
Richard och Isabellas husmodell har en stilren och enkel design.
Köket, matplatsen och vardagsrummet känns rymliga och luftiga.
Samtidigt har den mer privata delen ett lugnt, omfamnande uttryck.
– Kombinationen av både öppna och mer avskilda ytor är perfekt
för oss. Vi vill kunna umgås många på samma gång, men det är också
viktigt att det finns egna avskilda utrymmen. Inte minst för barnen,
understryker Richard.
I deras hem finns detaljer som skapar en personlig touch. Till exempel den svarta köksön som tar upp kulören på husets exteriör. Att
köksöns fläkt är inbyggd i taket bidrar till kökets känsla av öppenhet.
Här finns också en vinkyl som avslöjar Richards vinintresse.
– Ja, den kylen är jag oerhört nöjd med, intygar han.

SAMMA VARMA GOLV I ALLA RUM
Inte för att familjen Ählman-Blomberg kräver att gästerna bugar, men
den som vänder blicken ner får se ett vackert 1-stavs parkettgolv.
– Vi ville ha ett fint golv som återkommer i alla rum. Det skulle vara
skönt att gå på och ha golvvärme. Golv gör ju så mycket för känslan i
huset, menar Isabella.
Hon berättar att allt de ville ha kunde husleverantören erbjuda som
standard. Det fanns också goda möjligheter att anpassa husmodellen,
för att bli optimalt för familjen.
– Ja, och det blev viktigt i vårt val.
Fler tips som hon och Richard gärna ger andra inför ett husbygge är
att tänka igenom förvaringen några extra gånger. Och inte minst hitta
en tomt på en plats som man verkligen tycker om.
– Nu har vi byggt ett hus som vi älskar, på en plats där vi verkligen
känner att vi vill leva. Så det är klart att vi är glada och stolta över vårt
nya hem, avslutar Isabella.
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HUS & HEM GOLV

Tar du hand
om dina golv?
”Mamma är lik sin mamma…” Kanske minns du slagdängan från förr som hävdar
att vi fortsätter göra som vi sett vår mamma göra. Funkar fint i mycket, dock inte
vad gäller våra golv. Både golv och kunskap om dem har förändrats.
Text: Jessica Roos Rahmquist

F

ör att veta hur du ska ta hand om dina
golv behöver du veta vad du har för typ
av golv.
– Förr skurade man trägolv för att då
och då bona dem. Idag underhåller vi
dem med rätt produkt för rätt golv från
start, säger Jovan Srpcanski på Bona.

VATTEN – TRÄGOLVETS FIENDE
Det finns flera olika typer av trägolv och vissa är
mer känsliga än andra berättar Jovan.
– Idag använder cirka 85 procent av svenska
befolkningen allrengöring innehållande såpa och
garnmopp att svabba sina golv med. Det gör att det
blir för mycket vatten på golvet –trägolvets värsta
fiende.
Jovan rekommenderar istället att våtmoppa dina
golv med en kvalitativ microfiberduk och minimalt
med rengöringsmedel.
– Att använda en spraymopp som doserar ut rätt
mängd rengöringsmedel är ett utmärkt sätt att inte
överdosera vid våtmoppning. En liter räcker till
300-400 kvadratmeter.

BEHÅLL GOLVET LEVANDE
Trägolv är idag en vacker inredningsdetalj, och
också en av de största investeringarna vi gör i ett
hus varför det är viktigt att ta hand om dem på rätt
sätt.
– Du vill ha ett levande golv som mår bra så
oavsett du har ett lackat, oljat eller hårdvaxoljat
golv behöver du välja rätt produkt till just ditt golv.
Såpa funkar fint på oljade golv där den tränger ner.
Däremot bör du inte använda såpa på lackade eller
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vaxade golv där den istället lägger sig som en film
ovanpå lacken vilket medför att smuts fastnar.

PERIODISKT UNDERHÅLL FÖRLÄNGER
LIVSLÄNGDEN PÅ GOLVET
Att sköta sitt trägolv förlänger dess livslängd. Jovan
pratar om periodiskt underhåll som en viktig del i
skötseln av ditt golv.
– Som privatperson räcker det om du slipar ditt
trägolv var tionde till vart femtonde år. Ett trägolv
kan slipas tre gånger och tar du däremellan hand
om ditt golv på rätt sätt kan du ha ett vackert och
välmående golv i minst 45-50 år. Kom också ihåg
att golv slits på olika sätt på olika ställen i huset.
Du kan behöva göra punktinsatser där det är som
mest slitet. Det är värt jobbet.

Jovans fem tips för att ta hand om ditt golv:
Våttorka endast vid behov. Är golvet inte fläckigt eller
smutsigt räcker det att dammtorka/dammsuga
Var noga med dammtorkningen. Dammsug/torrmoppa
ofta för att hålla undan grus och dam som sliter på golvet
Välj rengöringsmedel med omsorg. Rätt rengöringsmedel
till rätt ytbehandling för att inte göra skada
Rengör med så lite rengöringsmedel/vätska som möjligt
Skippa garnmoppen och använd till exempel en spraymopp
Använd en mikrofibermopp. De lämnar lite vatten på
golvet och samlar upp smuts och tar bort fläckar
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RECEPT MAT

Pilgrimsmusslor
med brynt sojasmör
och blomkålspuré
En lyxig förrätt där det brynta sojasmöret
gifter sig fint med den lena blomkålspurén.
FÖRRÄTT 4 portioner
8 st pilgrimsmusslor
2 msk smör
Blomkålspuré:
400 g blomkål
2 msk vispgrädde
½ dl färsk persilja
Salt och peppar
Brynt smör med soja:
50 g smör
2 msk japansk soja
Garnering: färsk persilja

Lys upp vintermörkret med

GÖR SÅ HÄR
1. Dela blomkålen i
buketter och koka

VINTERLYX

dem i lättsaltat vatten ca
10 min. Häll av vattnet och
tillsätt grädde och persilja.
Mixa till en slät puré med en
stavmixer. Smaka av med
salt och peppar.
2. Bryn smöret tills det blir
ljusbrunt och får en nötig
doft. Låt sjuda på låg värme i
2 min. Ta från värmen och rör
ner sojan.
3. Ta ev bort muskeln från
pilgrimsmusslans sida. Salta
och peppra lätt. Stek dem i
smör i en stekpanna ca 1 min på varje sida.
4. Bred ut blomkålspuré på fyra
tallrikar. Fördela pilgrimsmusslorna ovanpå, ringla

Krämig soppa på
persiljerot med torsk

Nu är det tid att bjuda på delikata smakupplevelser för vintern.
Här är Villanytts bästa recept på de godaste rätterna till vardags och fest.

Persiljerot är en rotfrukt som påminner om
palsternacka i både utseende och smak.
Här ger den liv åt en krämig soppa med torsk.

Text & bild Arla foods

HUVUDRÄTT 4 portioner
4 st persiljerötter
1 st gul lök
50 g smör
2 dl torrt vitt vin
2 msk fiskfond
7½ dl vatten
2 dl syrad grädde 30%
1 kruka färsk persilja
400 g torskfilé
½ tsk salt
1 ask krasse

S er ve ra so m
fö rrä tt el le r
h u vu d rä tt !
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GÖR SÅ HÄR
1. Skala persiljerot och lök.
Hacka löken och 2 persil-

jerötter grovt.
2. Fräs grönsakshacket i hälften
av smöret i en stor kastrull.
3. Tillsätt vin, fond och vatten,
koka upp. Sänk värmen och
låt sjuda ca 20 min. Tillsätt
grädden och koka ytterligare
ca 15 min.
4. Skär under tiden resten av
persiljerötterna i ca 1 cm stora
tärningar.
Fräs dem i resten av smöret,
ställ åt sidan. Mixa soppan
slät med persiljan. Skär
torsken i mindre bitar. Lägg
fisken och de frästa persiljerötterna i soppan och sjud
ca 5 min. Salta.
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RECEPT MAT

Casserole med
torsk och musslor
Bjud på det bästa från havet i en elegant gryta med
klassiska smaker av vitt vin och syrad grädde.

HUVUDRÄTT 4 portioner
1 kg blåmusslor
1 st gul lök
2 msk smör
5 dl vitt vin
12 st stora räkor med skal
3 dl syrad grädde 30%
1 kruka färsk basilika
400 g torskfilé
½ st fänkål
½ st purjolök
50 g smör
GÖR SÅ HÄR
1. Tvätta och rensa musslorna. Släng
de som är skadade eller inte
stänger sig när du knackar på dem.
2. Skala och finhacka halva löken. Fräs
i smör-&rapsolja i en kastrull. Tillsätt
musslorna, rör om och slå på vinet.
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3. Koka under lock ca 3 min tills alla
musslor har öppnat sig Släng de
som inte öppnat sig. Ta upp
musslorna och plocka dem ur
skalen.
4. Häll grädden i kastrullen och låt
koka ca 5 min. Tillsätt basilikabladen
mixa slätt. Smaka av med salt och
peppar.
5. Skär torsken i 3 cm stora bitar.
Skala räkorna.
6. Finstrimla fänkål, purjolök och
resten av den gula löken. Fräs i en
vid kastrull i smör tills de mjuknat.
7. Tillsätt torsken och vänd runt. Slå på
basilikasåsen och låt sjuda ca 5 min.
8. Servera med musslorna och
räkorna.
9. Garnera gärna med basilikablad och
servera med t ex pressad potatis.
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BYGG & FIXA BYTA BÄNKSKIVA

VÄRDEFULL KUNSKAP OCH KLOKA RÅD FÖR ETT SMARTARE VILLALIV

Lasermätning
får stenskivan
att passa exakt
Många vill ogärna ta köksmåtten själva, när de ska
beställa stenskivor. En miss med några millimeter
kan innebära att du måste beställa en ny, eller
behöva stirra på en irriterande glipa varje dag.
De flesta väljer därför att bjuda hem proffsmätare,
men hur erbjuds mätningen från en nätbaserad
stenbutik på annan ort? Villanytt har pratat med
Granitop, som har resande team av mätare över
hela landet.

BYGG & FIXA
Byggnation, trädgård och renovering

Villanytt ger dig bästa tipsen
innan du ringer målarfirman

TEXT TOM SWALES

G

ranitops mobila team av tekniker är ständigt
ute på mätning hos kunder, från Ystad upp till
Dalarna. Försäljningschefen, Maris OrassonPukk, berättar att just mätningen är en av de
mest uppskattade delarna i beställningarna.
– Exakt passning runt diskhoar, vattenkranar och mot omgivande väggar och köksdelar betyder så
mycket. Minimala och jämna springor ger ju ett exklusivare
intryck, och blir lättare att hålla rent. Så vårt team utför
lasermätning med hög precision, hemma hos alla kunder. Det
tar sällan längre tid än det skulle ta för ett lokalt stenföretag
att göra hembesök. Och, måtten sänds direkt till vår stora
produktionsanläggning, med sådan kapacitet att den totala
leveranstiden inte påverkas av distansen.

någon millimeters glipa, så är frågan om bostadens framtida
köpare gör det? Stenbelagda köks- och badrumsbänkar är ju
en investering som mäklare gärna framhåller och som ger ett
högre försäljningspris.
– Ja, även om stenbänkarna är tio år gamla så betalar bostadsköpare mer för den bostaden, än ett likvärdigt hem som har
tio år gamla bänkskivor av trä eller laminat. Stenens mindre
underhållskrav, längre livslängd och exklusivare lyster tilltalar
såklart fler. Men, det förutsätter såklart att det är snyggt måttanpassat, förtydligar Maris Orasson-Pukk.
Breda silikonskarvar eller springor fyllda av brödsmulor och
stekfett är alltså inget som spekulanterna betalar extra för.

Logistiken för både teknikerna och de tunga stenskivorna
är verkligen effektiv. Med tanke på att materialet har haft
miljontals år på sig att bildas, så är det ju imponerande att den
hamnar som en skräddarsydd bänkskiva hos kunden bara två
veckor efter beställningen.

Men även om man mäter exakt, så är det ändå vid bearbetningen i produktionsanläggningen som måtten förverkligas.
– Ja, här arbetar vi, både medarbetare och maskiner, med
digital precision, intygar Maris.
Stenmaterial i ”vanliga” hem har stigit i popularitet sedan
åttiotalet, efter att tidigare främst ha använts exteriört och
i statusinteriörer. Men varför har stenen kommit att bli så
älskad?
– Varje kund har sina anledningar. Ofta handlar det om stil,
beständighet och underhållsfrihet. Men själv uppskattar jag
mina egna granitbänkar för att de är så bra att baka, mjöla och
kavla deg på. Och lika lätta att hålla rena, avslutar Maris.

UTFÖRANDET PÅVERKAR VÄRDET
Enligt Granitop så handlar den optimala passningen inte bara
om beställarens visuella upplevelse utan även om den framtida
investeringen. Det vill säga att även om man själv kan acceptera
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Läs även mer om detta i

BYGG & FIXA:
• Förläng livslängden på ditt
•
•

INTE MÅTTEN SOM KAPAR

tak med effektiv metod

Lasermätning av stenskivan
Skydd mot sol och insyn
gör dig friare

Se om ditt tak

innan det blir en dyr historia
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LACKA & MÅLA BYGG & FIXA

NY FÄRG PÅ KÖKET
- stor uppfräschning för relativt liten peng

Ingen plats i bostaden blir så snabbt sliten och omodern som köket. Tuffa arbetsmoment, vass och hård
köksutrustning, samt fett och fukt missfärgar kanter och ytor. Luckornas kulör dominerar dessutom
hela vyn, som antingen utstrålar nyfräscht eller unket. Hagströmsgruppens måleri visar Villanytt hur
stor uppfräschning man kan åstadkomma bara genom att lacka luckorna och måla stommarna.
Text: Tom Swales

F

öretagets montörer besöker ett tiotal kök varje
dag i Stockholm och Sörmland, för att montera
ner och upp luckor. När de slitna köksfrontarna
anländer till lackverkstaden i Järna så blir de
noggrant slipade och spacklade för att slutligen
få sin ansiktslyftning i lackeringen.
Greger Hagström berättar att de flesta kunder väljer en
helt ny kulör:
– Ja, det blir snabbt en stor förvandling av hela köket,
eftersom luckorna står för en så stor del av upplevelsen. Och
kostnaden för montering, frakt och lackering kostar mindre
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än att köpa nya luckor. Och, bara en bråkdel av vad ett helt
nytt kök kostar, vilket oftast är onödigt.
När Hagströms, efter lång erfarenhet av företagsuppdrag
i måleribranschen, valde att satsa mer på privatkunder så
revolutionerade de nästan marknaden:
– Vi ville göra det enklare för kunden, och satte då fasta
priser på små, mellanstora och stora kök. Inget krångel med
många olika prislistor för olika arbetsmoment, tillägg och
mätningar. Dessutom så la vi in hela servicen i priset, med
upp- och nedmontering, hämtning och leverans. Då blev så
mycket lättare för kunden.

MÅLA STOMMARNA SAMTIDIGT
Nya ytor i köket är även en hygienfaktor, men självklart
är utseendet det mest uppenbara. Genom att samtidigt
byta beslag, och även få stommarna målade, så blir
nykänslan ännu större, berättar Greger Hagström:
– Ja, man målar ju stommarna på plats i köket så det
kan kunden få ROT-avdrag för. Det senarelägger monteringen av luckorna bara med tre till fyra extra dagar.
Hela resultatet blir ett mer komplett intryck, särskilt om
stommarna var slitna.

Greger visar bilder på hur kundernas kök har förvandlats genom omlackering och målning. Luckorna är
verkligen kökets ansikte och omger oss som ett brett
panorama när vi lagar mat, äter, möts eller läser vid
köksbordet.
– Vilken kulör man väljer beror såklart på sin smak
och kökets övriga stil och färgsättning. Men även om
man väljer samma kulör som tidigare, till exempel vitt,
så blir det stor skillnad med en ny vit yta. Man kan då
välja en varmare eller kallare ton, som matchar allt
annat, avslutar Greger.
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LIVSSTIL KONST

HANTVERK SOM GÅVA
VISAR SÄRSKILD OMTANKE
Det finns en speciell känsla i att överräcka ett par handdrejade soppskålar, som gåva.
Och när man greppar en hantverksmässigt skapad stengodskanna, som man fått
i gåva, så tänker man direkt på den omtänksamma givaren. Har man själv unnat
sig en ljusstake direkt från keramikern, så omges den alltid av känslan då man stod
i ateljén och gjorde valet. Villanytt pratar med krukmakaren Anneli Stenmark, på
Hjortslunds Stengods, om hantverk som gåva.
Text: Tom Swales

M

ånga som letar efter personliga
gåvor, även till sig själva, besöker
Anneli Stenmarks utställning och
krukmakeri, mellan Linköping
och Vimmerby.
– Att ge bort, eller få något,
som skapats för hand får oftast en större betydelse.
Något som inte finns i varuhusen, utan har valts ut
med en särskild tanke, hos hantverkaren. Om en
vän exempelvis har temuggar ur en av mina serviser,
så visar man ju en personlig omtanke om man ger
vännen något som matchar dem fint.
Till skillnad från gamla dagars dammsamlande
högtidsporslin så ska dagens gåvor hellre användas flitigt.
– Ja, därför skapar jag allt av stengods, så folk kan
ha det till både vardags och fest. Det bränns i högre
temperatur och blir då starkare än vanligt lergods,
och det håller i ugnen, micron och diskmaskinen.
Stengodset har en omtyckt rustik känsla, men mitt
formspråk gör att föremålen inte känns klumpiga.
Jag är också sparsam med dekorationer och tillagda
detaljer, för jag vill att föremålens form ska kunna
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stå för sin egen elegans, säger Anneli.
På frågan om vilka föremål som hon tror blir
populärast som gåva under julen, så svarar Anneli
Stenmark:
– Kanske något ur serien Erik G:son Hjort.
Formen är klassisk och rustik, medan den vita
glasyren tillför en modern och fräsch känsla. Den
utmärkande guldkanten på alla delar, gör att de
känns lite högtidliga, både att använda och ge
som gåva.
För att tallrikarna ska kännas skönare att hålla
i, och muggarna skönare att sätta läpparna mot,
så skapar Anneli ofta tunnare och lättare föremål.
– Efter alla år i yrket så vet jag vad stengodsets
klarar av med bibehållen tålighet. På så vis blir
gåvan väl använd och ändå långlivad.
I butiksutställningen, som har öppet som
vanligt, känner besökarna ingen risk för virussmittande trängsel. Men, Anneli har lösningar
för de som ändå är försiktiga:
– Ja, de som redan vet vad de söker, kan
självklart bara ringa och be mig skicka varan.
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LIVSSTIL KONST

REBELLISK

BILDKONST
av anonyme Criss Bellini

Med utgångspunkt från klassiska verk och referenser till hiphop har
hans tavlor snabbt blivit efterfrågade. Under signaturen Criss Bellini
skapar han tuffa bilder med mycket attityd och blinkningar till
kommersialism. Villanytt pratar med bildkonstnären som även når
utanför de vanliga konstkretsarna
Text: Tom Swales

H

an strävar efter att hålla
sig anonym, avstår från
att visa sitt ansikte och
jobbar under pseudonym.
– Jag vill att fokuset
ska vara på bilderna, och inte på mig.
Mitt ansikte, min klädstil och mitt liv
ska inte påverka hur folk tolkar mina
bilder, förklarar Criss.

PRÄGLATS MYCKET AV HIPHOP
Bilderna utgår från kända och historiska verk, som han sedan bearbetar
vidare med sin idé. Med skicklighet
och precision jobbar han med digitala
verktyg, och ger de ikoniska målningarna en ny attityd. Han tillför många
element från streetkulturen; Högar av
pengar, en arrogant attityd, sneakers,
basket, dollartecken, graffiti och ramar
in bilderna i barocka guldramar.
– Betraktarna får tolka allt som de
vill, utifrån sina egna värderingar. Jag
är själv uppväxt i ett område som kan
liknas ett svenskt ghetto, och jag har
präglats mycket av hiphop. En kultur
med helt andra ikoner än de klassiska
konstverken. Men när de två världarna
möts i mina bilder så händer nåt, säger
Criss Bellini.
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GRAFISKA UPPLAGOR
Criss Bellini säljer sin bildkonst som
grafiska blad i begränsad upplaga,
och olika format på konstpapper och
canvas. Han har snabbt nått både
typiska konstköpare, och de som aldrig
tidigare köpt eller intresserat sig för
tavlor.
– I vissa fall väcks en nyfikenhet för
de klassiska verken och mästarna, men
för de flesta handlar det främst om att
de gillar min nya komposition.
Genom Criss bilder får man plötsligt
syn på de många likheterna i hur
historiens maktpersoner och dagens
rapartister avbildar sig. Rikedom,
guld, stora smycken, rätt kläder och
hårda miner har använts lika mycket i
gamla kungaporträtt som i rapparnas
videor. Symbolerna för lyx, texterna
”Dream big” och ”More money, more
problems” kan tolkas som ett statement både för och emot drömmen om
rikedom. Men vi får inte veta.
På frågan om varför han klär många
av figurerna i balaklava, rånarluva,
svarar han:
– Jag ska inte tolka bilden åt andra,
men det har att göra med våra masker
och roller, som vi använder i olika
situationer.
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HUS & HEM INREDNING

DEN RÖDA TRÅDEN

I DITT HEM

Att ha ett hem att trivas i är viktigt och harmoni är något att
sträva efter. Hemmet ska ge dig energi. Nyckeln till harmoni
är den röda tråden, men hur hittar man den?
Text: Jessica Roos Rahmquist

D

en röda tråden är inte detsamma som att inte blanda
färger, mönster och stil menar Karin Lindberg och
Johanna Grönvall Norlander, Engelska Tapetmagasinet.
Det handlar om balans.
– Blanda gärna gammalt med nytt och var inte rädd
för att mixa olika mönsterbilder. Det går bra så länge du
håller dig till ett färgtema, säger Johanna.

Vad trivs du med?
För att hitta den röda tråden behöver du börja med att utröna vilken
stil du gillar samt vilken känsla du vill ha i ditt hem. Utmaningen
kan vara att kunna anpassa en rådande trend, som många upplever
tilltalande, till ditt eget hem, så att det blir personligt, menar Karin och
Johanna.
– Det finns många valmöjligheter idag. För att hitta känslan du vill
förmedla och för att långsiktigt skapa harmoniska och trivsamma rum
är det en bra idé att ta hjälp av professionell inredare.

Gå utanför din comfortzone
Våra sociala medier är fyllda av härliga inredningskonton.
– För att skapa samma känsla bilderna förmedlar i ditt eget hem
behöver du se vad delarna gör för helheten. Vad gör till exempel
textilier för ditt hem? säger Karin.
Textilier är pricken över i:et i och hemligheten är att våga blanda
olika material och mönster. Det skapar liv.
– Det finns en ängslighet i att blanda material, färg och form. Att
jobba med olika material och strukturer ger en ombonad känsla. Våga
gå utanför din comfortzone, du kommer bli positivt överraskad. Det
kan vara så enkelt som att placera en blommig och en randig kudde i
samma färgskala bredvid varandra i soffan, säger Karin.
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BAD, KAKEL
OCH GOLV
FÖR ALLA
I våra butiker hittar du trägolv,
vinylgolv, laminatgolv, kakel,
klinker och allt för ditt badrum.
Alltid till bästa priser.
Välkommen till våra butiker
så hjälper vi dig!

INR
Grand Classic
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MALMÖ Jägersrovägen 82 | MALMÖ Lundavägen 72 | LOMMA Prästbergavägen 53 | HELSINGBORG Garnisonsgatan 18 | GÖTEBORG Victor Hasselbladsgata 11

Mån - Fre 10 - 19 | Lör 10 - 15 | golvpoolen.se

