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BARNHOUSES

blev svensk hustrend!

Designa ditt
attefallshus!

DESIGN FÖR ALLA

ODLA
hemma i vinter
140 sidor

villaglädje

Vi ger dig de bästa tipsen för att göra rätt val!

Så skapar du enklast

DITT DRÖMBADRUM
Planering • Design • Kvalitet • Trendspaning bland kranar & blandare

PLISSÉGARDINER TRENDAR SITTSÄCKARNAS ÅTERKOMST LADDSTATION FÖR ELBILEN HEMMA? TÄNK PÅ DETTA!
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Den ofrivillige vegetarianen

J

ulen blev en stor påminnelse om att jag och frugan inte
äter nöt-, fläsk- och fågelkött längre. Hon tog beslutet
för ett par år sedan, och jag valde då att gå i samma spår
för att slippa ha åtskilda maträtter och matlagningar.
Måltider handlar faktiskt om gemenskap för mig. Jag, som
oftast lagar vår mat, såg restriktionerna lite som en lärorik
utmaning. Jag vet däremot inte varför vi valde den här vägen. Var det
i protest mot dålig djurhållning? Då hade vi väl kunnat välja mat från
sjystare gårdar? Var det för att inte döda andra varelser? Då skulle
vi väl även ha avstått från fisk och skaldjur? Var det för hälsan? Då
hade vi väl nu bytt till att avstå från helt andra matvaror, eftersom
frånvaron av kött inte gjort någon hälsoskillnad? Eller, var det för att
minska växthusgaser från köttindustrin? Alla anledningar kan vara
relevanta, men jag vet inte vem eller vad vi tog sikte på att rädda.

LINSPYRAMID ELLER SOJAKUB?
Fisk och baljväxter fungerar utmärkt som proteinkälla, men jag är
ambivalent inför vegetariska varianter av korv, köttfärs, hamburgare,
köttbullar och filéer. När något ser ut som kött så förväntar man sig
även att det ska smaka kött, vilket det inte gör. Tro mig, jag har testat
alla köttimiterande produkter. Därmed inte sagt att de smakar sämre,
men det finns två grundproblem: Man kan sällan identifiera råvaran,
och designen gör att smaksinnet förväntar sig något annat. Jag gillar
både gorgonzola och hallonsaft, men jag skulle självklart spotta ut
båda om dess smakupplevelser bytte plats. Så lämpligen borde de
köttimiterande vegoprodukterna finna sin egen design. Men, om
formerna boll och biff är upptagna så återstår väl bara kub och
pyramid? Troligen ingen succé.

MAT KRYDDAS MED VÄRDERINGAR
Att man upplever maten med alla sinnen är så sant. Men, känslorna
är inte logiska. En korv som endast innehåller 25% kött kallas fusk,
medan en helt vegetarisk korv kan kallas ansvarstagande. Ett livsmedel som bearbetats mycket i laboratorier och
fabriker betraktas som onaturlig, medan en
mjölk eller salami som skapats genom ett
avancerat processande av växtdelar anses
sjyst. Vi kan alltså beklaga det konstgjorda, men njuta av lösviktsgodis
i alla former, färger, konsistenser
och smaker. Att de flesta goda
viners karaktär kommer av
tillsatser som hälls i, gör mig
besviken. Men, att äta enbart
okända medel ur en godispåse
gör mig glad. Vår kattunge,
som tuggar och smakar på
gardiner, krukväxter, kablar
och mobiltelefoner framstår
allt mer som ett föredöme.
Tänk så skönt att bara låta
smaken avgöra, utan att
störas av värderingar.
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BUTIKEN

Upptäck Butiken på villanytt.se
Under år av reportage och intervjuer med
tillverkare, experter och leverantörer så har vi
byggt upp kunskaper som kunderna tryggt ska
kunna lita på. I vår nya butik hittar du massor av
produkter inom hem och trädgård.
Välkommen in!

DÖRRAR & FÖNSTER FÖR KUNDER MED HÖGRE KRAV

in
TOM SWALES, REDAKTÖR
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Vi tillverkar dörrar & fönster med fokus på design, kvalitet och flexibilitet.
För oss innebär kvalitet även hållbara produkter med marknadsledande prestanda.
Beställ vår inspirationskatalog på ekstrands.com
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DESIGN

Tänk på detta
om du vill skaffa
laddstation för
elbilen hemma!

FÖR ALLA

62

Läs om de senaste
trenderna inom belysning
och upptäck lite nyheter!

36

Att design är ett viktigt kulturellt uttryck som kan ta sin 		
utgångspunkt i nästintill vilken frågeställning som helst 		
är ett faktum. Det kan i sin tur kan skapa goda förutsättningar för spännande design processer.
.58
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AKTIVERA DINA BARN – MED EN TELEFONKLOCKA

62

FÖLJ MED PÅ TRENDSPANING - BELYSNING 2021

32

HETT MED FOTOKONST
Konstnärligt fotograferade och inramade posters får ökat utrymme
i våra interiörer. Genom att vända sig till en posterbutik med egna 		
fotografer så hittar man ett mer exklusivt utbud.

4

FLER VÄLJER LADHUS UTANFÖR STADEN
När byggnadsstilen "barnhouse" dök upp på den
nordiska husmarknaden, för cirka tjugo år sedan, så
var intresset svalt. Men idag är den försvenskade
varianten ett älskat stilideal som är här för att stanna.

Om du är förälder så har säkert barnens skärmtid både stressat 		
och förargat dig. Men att konkurrera med skärmarnas innehåll och
enorma utbud är inte helt lätt. En telefonklocka kan vara lösningen
då den både premierar och aktiverar ditt barn.
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BOSTADSFÖRSÄLJNING ”ON DEMAND”
Har du någon gång sålt din bostad vet du att det är en
lång process inför fotografering, inför visning nummer
ett, inför visning nummer två etc. Inte sällan tar det
månader. Men det går att lösa snabbare och enklare.

DESIGN FÖR ALLA PLÅNBÖCKER
Designmode inom kläder, skor, accessoarer, skönhet och
heminredning lockar många. Dessvärre är design kostsamt
och passar inte allas plånböcker. Läs mer om design för alla.
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INDUSTRIELL DESIGN HÅLLER ÅR EFTER ÅR

66

MED MASSIVT TRÄ KAN DITT BORD BLI
SOM NYTT – GÅNG PÅ GÅNG

91

VILLANYTTS "BYGG & FIXA" KATEGORI

22

Telefonklocka som
aktiverar ditt barn

10

Designer Lars Wallin
i nytt samarbete

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.
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INREDNING HUS & HEM

Design för alla
Designmode inom kläder, skor, accessoarer, skönhet och heminredning
lockar många. Dessvärre är design kostsamt och passar inte allas
plånböcker. Anders Lindquist, General Manager på medlemsklubben
Campadre berättar varför vi lockas av design och också hur det faktiskt
är tillgängligt för alla.
Text: Jessica Roos Rahmquist
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HUS & HEM INREDNING

"Vi lägger mer pengar på hem och inredning
nu mer än någonsin. Trendökningen under
2020 har sannolikt med pandemin att göra,
vi ser våra hem med andra ögon när vi
tillbringar mycket mer tid där"
Anders Lindquist, General Manager på Campadre

I

magasin och i sociala medier florerar design
som lockar oss, design som för många
känns ouppnåelig då prislappen ofta är dyr.
Lösningen stavas medlemsklubbar, är ofta
gratis och de är faktiskt för alla. Campadre
Scandinavia lanserade sina medlemstjänster
2009 och var bland de tidigaste i Norden. Idag
är de en av de populära medlemsklubbar för
designprodukter som finns och Anders är inte
förvånad över att så många vill vara med.
– Nästan alla människor är intresserade av
att göra en bra deal. Medlemsklubbar är ett
sätt att kunna köpa designprodukter till ett
rimligt pris.

Sandslott
Puss

VARFÖR SÖKER VI DESIGN?
Skälen varierar sannolikt från människa till
människa, men en gemensam nämnare kan
vara att vi är intresserade av att inreda och klä
oss snyggt. Med snyggt avses det vi omges av i
magasin, i sociala flöden och så vidare och som
tilltalar oss. Trenderna har dock svängt, enligt
Anders.
– Många är intresserade av att klä sig i
designkläder, men vi ser också att intresset för
inredning ökat markant de senaste 15 åren. Vi
lägger mer pengar på hem och inredning nu
mer än någonsin. Trendökningen under 2020
har sannolikt med pandemin att göra, vi ser
våra hem med andra ögon när vi tillbringar
mycket mer tid där.
Design inom skönhet handlar främst om
exklusiva produkter inom make up, hud- och
hårvård.
– Att via en medlemsklubb kunna köpa till
exempel ett exklusivt läppstift till ett bra pris
är ett enkelt sätt för många att förgylla sin
vardag.

Sommar

Strössel

Sommarnatt

MEDLEMSKLUBB FÖR HÅLLBARHET
En medlemsklubb inom design har koll på
marknaden och söker produkter att köpa upp.
Det kan handla om lager butiker inte lyckats
sälja eller varumärkens överlager. Produkter
som annars kanske skulle kasseras om de inte
köptes upp.
– Genom att vi kan köpa ”överblivna”
produkter till ett fördelaktigt pris kan vi också
sälja dem till våra medlemmar till ett bra pris.
De produkter vi köper in kommer till 80
procent från Sverige vilket vi ser som viktigt i
vår hållbarhetsstrategi.
Frakt är en annan och relativt svår hållbarhetsfråga Campadre arbetar med berättar
Anders.
– Frakt är aldrig hållbart men vi strävar efter
att göra det så hållbart som möjligt.
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Tävla och
vinn färg!
w
ww.teknos.s

e

Fest
Foto: Kate Gabor

Färgstark med Sofia
Det roliga med att måla om är att det är enkelt. Och ger känslan av
ett nytt hem. En nytändning, som ofta kan ersätta både nya möbler
eller en flytt. Våga lek. Lycka till.
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HERRGÅRDSSTIL HUS & HEM

Föll för den klassiska
HERRGÅRDSSTILEN

Martine och Espen fastnade för den herrgårdsliknande känslan,
när de skulle välja stil för sitt kommande hus. Men de fick vänta
länge innan de kunde sätta igång byggprocessen av sitt beställda
hus, av modell Spoven. Men, det berodde inte på tillverkaren,
Fiskarhedenvillan, utan bygglovet.
Text: Tom Swales
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HUS & HEM HERRGÅRDSSTIL

M

artine och Espen hade
aldrig tidigare hört
talas om husfabrikatet,
men under ett besök på
bomässan i Hellerud
stannade de till. Kanske
var det bilden av deras blivande hus som
fick dem att haja till.
När Villlanytt kollar in modellen så ser
vi tydliga influenser till förra sekelskiftets
arkitektur, med detaljer som paneler,
spröjs, halvmånefönster och takdekorationer. Takhöjden på nedervåningen är
hela 2,6 meter och de höga fönstren ger
ett generöst ljusinsläpp och en fantastisk
känsla av rymd.
– Arkitekturen är inte bara fin på
utsidan med sin klassiska herrgårdsstil,
utan har också en väldigt fin planlösning
med stora rum som passar oss perfekt,
säger Martine.
Paret har ändå gjort en del ändringar i
planlösningen. De valde bland annat ett
öppet loftutrymme som går ut mot terrassen, i stället för mot sovrummet som på
standardritningen. På nedre plan har de
byggt ett stort burspråk under terrassen
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på andra våningen. Köket har utvidgats
och rummens placering har justerats för
att passa paret på bästa sätt.

VÄNTADE FYRA ÅR PÅ BYGGSTART
Stadsdelen Konnerud i norska Drammen
är byggreglerad och här får endast tjugo
hus byggas, om året. Det är ett attraktivt
område så Martine och Espen känner sig
privilegierade som bor här. Huset ligger
väldigt fint placerat uppe på en höjd med
härlig utsikt.
– Jag växte upp i huset där nere, säger
Martine, och pekar på närmaste granne
nedanför.
Tomten hade Martine ärvt, men trots
att de hade hittat rätt byggnad i huskatalogen så tvingades de ändå stå i kö för
att få bygglov. Det tog fyra år innan de
kunde sätta igång, men under tiden hann
de jobba mycket med tomten.
– Ja, det var många träd som behövde
tas ner. Vi la verkligen mycket tid på att
få tomten i ordning, fortsätter Martine
medan vi går runt huset, där det på ena
sidan står en praktisk redskapsbod.

– Boden är ungefär 80 år gammal
och stod kvar på tomten efter mina
farföräldrar. Vi har flyttat den, lagt ny
taksten, nytt golv och målat.

GARAGEPLATSEN BLIR ETT UTEKÖK
Vi tar en promenad på gräset som idag
går runt hela huset. Men, Martine och
Espen funderar på att lägga plattor på
framsidan så småningom. På baksidan
finns en grundmur och på frågan vad den
ska användas till svarar Martine:
– Här skulle det egentligen ha byggts ett
garage, men på vintern blir det för trångt
på infarten och vi kommer inte fram med
bilen. Då kom vi på att vi kunde använda
det här till något helt annat, nämligen ett
utekök. Det blir nästa års projekt och vi
ser fram emot att sätta igång.
På andra sidan huset har paret byggt en
hönsgård och nyligen flyttade tolv små
kycklingar in. Hönsgården är idylliskt
placerad bredvid ett stort körsbärsträd
där det hänger både utomhusbelysning
och en hängstol.

FEBRUARI
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HUS & HEM HERRGÅRDSSTIL

KÖKET ÄR SAMLINGSPLATSEN
Av alla rum i huset är paret mest nöjt med köket. De
valde att byta ut Fiskarhedenvillans standardkök mot
ett kök från Ikea. De mörka fronterna och mässingshandtagen ger ett exklusivt intryck. Men framförallt
finns här gott om plats.
Martine jobbar till vardags som konditor på Hawker
i Drammen och trivs extra bra med den stora arbetsytan. Förutom att baka tycker hon även om att laga
mat och de tillbringar därför mycket tid i köket.
I ena änden av rummet finns en mysig sittavdelning
med matbord och en bänk som går längs hela väggen.
– Det här är samlingsplatsen i huset och det är här
som jag och Espen oftast sitter.

SMAKFULL OCH PERSONLIG INTERIÖR
Martine hämtar mycket inspiration från Instagram,
Pinterest och inredningstidningar. Stilen kan bäst
beskrivas som klassisk, med en härlig blandning av
nytt och gammalt. Det syns tydligt att paret har satt
sin personliga prägel på inredningen. De ljusa väggarna
framhäver den luftiga rumskänslan och gör det lätt
att experimentera med inredningen. I övrigt finns det
många mörka detaljer i inredningen, till exempel
gardinerna och möblerna.
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HERRGÅRDSSTIL HUS & HEM

Vissa rum skiljer ut sig, som det stora sovrummet.
Här finns en heltäckningsmatta och väggarna är vackert
blåfärgade. Sänggaveln har Martine gjort själv av
spånplattor, av vaddering och velourtyg som häftats fast
på gavelns baksida. Direkt utanför sovrummet ligger
Martines walk-in-closet. Garderobsmodellen är Pax från
IKEA och inredningen går i samma stil som köket.
Badrummet är stort och ljust och man får en skön och
exklusiv spa-känsla när man kommer in.
I vardagsrummet går velourgardinerna ända upp till
taket, vilket skapar rymd så att rummet upplevs som
större. Inredningen är elegant med Home & Cottagestolar, Riviera Maison-soffa och ett soffbord från
Slettvoll. Det speciella matbordet har Martine köpt på
Kalma Interiør.

UTMANINGAR UNDER BYGGPROCESSEN
– Jag tycker att vi fick stöd och hjälp av husleverantören
med det vi behövde, och materialen levererades snabbt
om det saknades något, berättar Espen.
Espen har ett råd till andra som ska bygga hus för
första gången:
– Om man inte har tidigare erfarenhet eller är väldigt
strukturerad så lönar det sig nog att anlita hjälp. Det
kräver mycket att styra över en byggprocess vid sidan av
ett heltidsjobb.
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LIVSSTIL FAMILJ

Premiera och aktivera
barnen med en telefonklocka
Om du är förälder så har säkert barnens skärmtid både stressat och förargat dig.
Men att konkurrera med skärmarnas innehåll och enorma utbud är inte helt lätt.
En telefonklocka kan vara lösningen då den både premierar och aktiverar ditt barn.

"Att ringa med telefonklockan är oerhört
enkelt, vilket gör att mobilklockan även
passar bra för yngre barn. Att veta att man
genom en knapptryckning alltid kan nå sin
mamma eller pappa innebär stor trygghet"
Johan Lindquist, Xplora

Text: Jessica Roos Rahmquist

– Dessa mynt kan sedan användas för att handla i
vår webbshop och till att spela spel. För att undvika
stress hos barnet, med risk för att skolarbete och
koncentration blir lidande, är det bara möjligt att
använda sina mynt från fredag eftermiddag till
söndag kväll, förklarar Johan Lindquist.

BEGRÄNSADE KONTAKTER

J

ohan Lindquist, Xplora, berättar
för oss vad en telefonklocka egentligen är
och hur den kan ha en positiv inverkan
på våra barns skärmbeteende och fysiska
aktivitet.
– En telefonklocka är som namnet
avslöjar såväl en smart telefon som en klocka. Den
har också inbyggd gps och kamera. Man kan skriva
meddelanden och skapa roliga emojis. Ringa kan
man bara göra till godkända kontakter. Det är helt
enkelt en basic produkt, men avancerad på så vis att
störande moment som surf, chattfunktioner och spel
är borttagna. Och den aktiverar ditt barn och får
barn att röra på sig.
Den aktivitetsplattform som Xplora har tagit fram
har en stegräknare. För vart tusende steg får ägaren
till telefonklockan en premiering i form av ett fiktivt
mynt.
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För att föräldrar lättare ska få kontroll över vem
barnet kontaktar, så fungerar mobilklockan så att
endast kontakter som är godkända av föräldrarna
kan ringa till barnet, och vice versa.
– Att ringa med telefonklockan är oerhört enkelt,
vilket gör att mobilklockan även passar bra för yngre barn. Att veta att man genom en knapptryckning
alltid kan nå sin mamma eller pappa innebär stor
trygghet.

MINSKAD ORO
GPS-funktionen som tillhandahålls i telefonklockan
gör att du som förälder kan minska din oro. Rädslan
över att ditt barn försvinner på ett köpcenter eller
annat befolkat ställe minskar betydligt. Även barnet
kan känna sig trygg med att du som förälder vet var
han eller hon är, menar Johan.
– Genom att veta att du på ett enkelt sätt kan nå
dina föräldrar och också vara trygg i att de vet var
man är, så kan barnets självständighet utökas och
självförtroendet därmed stärkas.
Att klockan sitter på armen och inte kan glömmas
och tappas bort likt en telefon som man lägger ifrån
sig är ytterligare en fördel och en trygghetsfaktor
som Johan vill poängtera.
Målgruppen för en telefonklocka är från fyra år
och uppåt.
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BELYSNING HUS & HEM

HUS & HEM

Följ med på trendspaning
Intresset för inredning har ökat markant och svensken inreder på ett sätt som aldrig förr.
Magasin, influencers, inredningskonton … inspiration finns överallt. Annette Schill arbetar
med trendspaning inom belysning på By Rydéns och ska hjälpa oss att reda ut hur man
hänger med och har koll på trender.
Text: Jessica Roos Rahmquist
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HUS & HEM BELYSNING

I

nredningsintresset har ökat under pandemin,
då många spenderat mer tid i hemmet. Detta
råder det ingen tvekan om, enligt Annette.
– Folk har tid att se på sina hem med andra
ögon och har blivit mer medvetna om inredningstrender. Vi ser också ett ökat krav på
design och hållbarhet.

SE DIG OMKRING
Inspiration finns överallt och du kan enkelt
göra din egen trendspaning genom att bläddra i
magasin, läsa influencer-bloggar och följa inredningskonton på instagram.
– Själv är jag en bio- och kulturnörd och trendspanar gärna genom att detaljstudera
filmer som till exempel Emily in Paris och Peaky
Blinders. I jobbet reser jag normalt
mycket på mässor världen över. Där får jag koll
på kommande trender, inte bara inom
belysning utan om livsstil vilket kan underlätta för mig att också se belysningstrender.
När Annette trendspanar skapar hon så
kallade moodboards som hon sedan använder
som underlag för kommande inköp.
– Jag klipper och klistrar ur olika magasin och
det behöver inte vara enbart belysning. Det kan
vara glasögon, ett par utställda byxor och så
vidare, trender helt enkelt. En moodboard kan
du enkelt skapa själv. Det ger en bra överblick
för den som vill ”hänga med”.

TRENDGRUPPER & FORMSPRÅK
By Rydéns arbetar med fyra trendgrupper vilka
de kallar Natur, Rebell, Lobby lounge och
Skandinavisk modern.
– I gruppen natur ser vi material som rotting
och trä. Rebell är en uttrycksfull grupp med
mycket färg och ett formspråk som verkligen vill
uttrycka något medan Lobby lounge är tyngre.
Tänk Downtown Abbey, hotellmiljö, svulstigt,
tungt. Den fjärde trendgruppen, Skandinavisk
modern, är den som i mångt och mycket råder
nu. Här ser vi nya, uppstickande material och
”limited edition” med inte lika långt liv som
andra trender.
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BELYSNING HUS & HEM

MIMOU MAIPAI
Lampskärmar i handgjord bambu.
Skärmarna finns i tre former.
Serie: Maipai.

BELYS DITT
HEM MERA!
Här är ett urval av fantastiska lampor
för att öka mysfaktorn i just ditt hem.

HOUSE DOCTOR SWING
Vägglampa i järn, mässing.
Liten (kort arm): längd 35 cm.
Stor (lång arm): längd 70 cm.

BY RYDÉNS BAZAR
Vägglampa i metall som består
av tre böjbara, ställbara leder.
Lampan är 122 cm fullt utdragen
med lamphuvudet riktat.

HOUSE DOCTOR GOAL
SMOKED GREY
Taklampa i handblåst glas.
H: 20 cm, dia: 14 cm

HOUSE DOCTOR GAME
Vägglampa i mässing.
Mått från vägg ut till lampskärm är 31 cm,
med utsträckt lampskärm är längden 41 cm.

24
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HUS & HEM BELYSNING

HOUSE DOCTOR BOWL
Taklampa i järn.
Färg: grå pistolmetall.
H: 33 cm, dia: 50 cm.

Nyhet!

Breda plank i

Härdad Ask

Ett nytt tåligare trägolv - för hem och offentlig miljö

VÄRLDSLEDANDE SVENSK GOLV TEKNIK FRÅN FÖRETAGET SOM UPPFANN KLICKGOLVET.
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HUS & HEM BADRUM

Investera i ett badrum
som håller över tid
När du gör om ditt badrum så bör du tänka på att du ska trivas med det under
många år. Att lockas av tillfälligt billiga lösningar kan på sikt bli dyrare.
– Se ditt badrumsprojekt som en definitiv renovering, menar Tobias Thure,
delägare på Svenska Badrumsinredningar.
Text: Jessica Roos Rahmquist

A

tt enbart se till faktorer som pris och
utseende när du ska välja din badrumsinredning är inte att rekommendera
enligt Tobias som har lång erfarenhet
av material, teknik och konstruktion
vad gäller badrumsinredning.
– Ett badrum är ett utrymme med tuff miljö så både
material och ytskikt ska tåla såväl fukt som dagligt
slitage. Då är kvalitet är A och O.

DESIGN OCH KVALITET
Att kombinera design, funktion och kvalitet är fullt
möjligt och gör att du får ett badrum som är hållbart
över tid.
– Design handlar om utseende och behöver inte följa
med prislappen. Du vill ha ditt badrum i färger och
material just du tycker om. Kvalitet däremot, det är en
oerhört viktig aspekt att ta hänsyn till.

KÄNN OCH KLÄM
Kvaliteten ökar med stigande pris, och det kan vara
svårt att avgöra kvaliteten på den badrumsinredning
du fastnat för utan att öppna och känna på skåp och
lådor.
– Lacken till exempel, den kan du behöva känna
på för att avgöra om den är av god kvalitet eller inte.
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Generellt sätt kan man säga att väljer du ett skåp för
45 000 kronor istället för ett som kostar 5 000 kronor
ökar kvaliteten betydligt med det dyrare alternativet.
Som konsument är det av största vikt att ställa sig
frågan hur inredningen är tillverkad? Är den tillverkad
för att hålla eller är den tillverkad för att vara snygg?
Nämn en tydlig trend du ser i Sveriges badrum?
– En tydlig trend jag ser är svarta blandare som är
”inne” nu. Och fast vi i Sverige traditionellt är lite
försiktiga och sparsmakade i val av badrumsinredning
tror jag faktiskt att vi ”törs” byta blandare.

TOBIAS TIPS VID VAL AV MÖBEL
1. Välj handfat av porslin och undvik plast och billiga
kompositmodeller.
2. Välj handfat och bänkskivor med överhäng för att
skydda stommar från vatten.
3. Mät grundligt – framförallt skåpens djup. För djupa
överskåp kan ge en känsla av att man slår i huvudet
då man tvättar ansiktet.
4. Tänk förvaring. Ett högskåp till exempel, ger mycket
extra förvaring.
5. Kläm och känn på möblerna i en fackhandel, jämför
då också modeller och prisklasser.
6. Tänk på möblerna ska hålla över tid vad gäller både
utseende och funktion.
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BADRUM HUS & HEM

A

rmaturen ska inte bara leverera vatten i
rätt mängd och temperatur. Marina Morell
förklarar:
– Den ska ju även leverera en upplevelse,
se snygg ut och passa in i kök, toaletter och
badrum över hela världen. Färger en fortsatt
växande trend inom blandarbranschen. Och i takt med att
hemmets olika rum smälter ihop och blir till ett, så vill folk
gärna ha uttrycksfulla accentprodukter som sticker ut.
Den hetaste färgen just nu är svart, vanligen matt, och
skådar man lång fram mot trendernas horisont så tycks
grå vara på stark frammarsch. Hos Mora hittar vi ett gott
exempel på detta:
– Ja, vår nya serie med kranar och duschar, INXX, har
ju unikt många färgval. Men även i både mjuka och raka
former, samt olika höjder.

TRE OLIKA MOODBOARDS

TRENDSPANING
bland kranar och blandare

Krasst uttryckt så är en vattenkran bara en vridbar ventil som släpper fram vatten ur
en pip. Ändå kan en så simpel manick erbjudas i tusentals varianter, kittla så många
känslor och ge upphov till både frustration och tillfredsställelse i sökandet efter den rätta
formen. Villanytt samtalar med Marina Morell, produktchef för Mora armatur.

Kraven på blandarnas energieffektivitet ökar, men ännu är
det främst designen som avgör vad som ska smycka våra
badrum och kök. Man kan visserligen inte utveckla produkter för varje villaägares individuella smak, men designers av
kranar, duschar och blandare har självklart en god uppfattning om hur de flesta av våra badrum ser ut.
– Vi utgår från tre olika miljöer. En neutral miljö som har
vita och ljusa färger, och där föreställer vi oss de kromade
produkterna. Sen har vi en mer taktil, lantlig och rustik miljö
med hållbara material. Där tänker vi oss mässingsnyanser
och mer mjuka former på produkterna, berättar Marina
Morell.
Den tredje miljön som formgivarna på Mora utgår från är
en mer avskalad, modern och funkisinspirerade stil. Dessa
badrum präglas ofta av produkter med raka former, stora
jämna ytor utan krusiduller och ornament.
– För de badrumsmiljöerna använder vi ett mer linjärt och
rakt formspråk.

SKULPTURER I KLINISK MILJÖ
Kanske beror vårt intresse för armaturernas färg, form
och karaktärsfulla design på att kök och våtrum i övrigt är
ganska kliniska och funktionella miljöer. Det är ju inte av
en slump som skulpturer kommer bäst till sin rätt, i en ren
gallerimiljö. När Villanytt verkligen betraktar de skulpturala
blandarna i badrumsutställningarna, så blir likheten med
modedesign tydlig. Valet av blandare, kranar och duscharmaturer säger en hel del om oss, våra ideal och vilken
miljö vi känner oss hemma i.

Text: Tom Swales
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AKTUELLT HUS & HEM

SUGEN PÅ
HEMMALADDARE
TILL ELBIL?
Tänk på det här:
Den som är sugen på elbil, behöver också kalkylera och budgetera för
installation av laddstationen. Vilken enhet fungerar med din villas
elsystem? Kan den installeras av alla elektriker, eller bör man anlita en
särskild montör för billaddaren? Passar laddaren ditt sätt att nyttja bilen
och dina laddningsrutiner? Här får vi goda råd av Kalle Jacobson, på
Hmp El som installerar billaddare i Göteborg med omnejd.
Text: Tom Swales

Kan alla laddare kopplas in på
alla villors befintliga elsystem?
– I princip ja. Men om husets
huvudsäkringar bara är på sexton
ampere så kan det ibland krävas
att man behöver säkra upp till 25
ampere. Det är såklart inga problem,
men ändå ett extra arbete. Man kan
möjligen klara sig med 16 ampere
om villans elsystem har lastbalansering. Det är en teknik som fördelar
och prioriterar energiförbrukningen
på olika grupper, faser och delar av
huset. Om du exempelvis kommer
hem från jobbet, kopplar in bilen på
laddning och därefter slår på spis och
tvättmaskin när du kommer in så blir
belastningen mycket hög. Med lastbalansering så prioriteras exempelvis
bilen sist, så att den får sin ström
senare när hushållsmaskinerna vilar.
Vi på Hmp brukar rekommendera
det även om man har 25 amperes
huvudsäkringar, och i synnerhet om
man har en helt eldriven bil som ju
kräver mycket mer el än en hybrid.

Vad ska man tänka på när
man väljer laddstationen?
– Jag råder de flesta att välja en med
lite mer kapacitet än vad nuvarande
bilen kräver. Den merkostnaden
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är liten, jämfört med att behöva
installera en kraftigare senare. Det
är en investering i villan, som också
husköpare värderar högre. En
laddare meed större margibal har
även bätre förutsättningar för längre
livslängd, och dessutom så kanske
hushållets nästa elbil kommer att
kräva mer. Har villan solceller så bör
man absolut välja starkare laddare,
för att kunna nyttja den egna strömmen under den mest produktiva
stunden.

Spelar det någon roll om man
köper laddaren själv, eller
genom installatören?
– Det kostar såklart fler arbetstimmar att installera en obekant produkt, än den som man kan allt om.
Anledningen till att vi främst installerar laddstationer från Garo beror
på att det är ett svenskt märke av
bra kvalitet som har svensk support
och eftermarknad. Det underlättar
mycket för villaägarna i framtiden.
Somliga erbjuds en laddare till lågt
pris när de köper en Tesla, men vissa
av dessa saknar DC-felövervakning.
Det innebär oftast att man måste
byta jordfelsbrytare i huset, och i så
fall hade det kanske varit mer lönsamt att välja en annan laddare.

Var ska man placera
laddstationen?
– Den bästa och vanligaste placeringen är utanför garaget, på uppfarten.
Och, gärna placerad så att laddkabeln når bilen, även när den inte är
parkerad ända fram vid garageporten. Man vill ju kunna ladda även om
man parkerar en bit ifrån, när det är
upptaget framför porten.

Vad kostar installationen
och laddstationen?
– Det hamnar ofta på mellan
20 000 och 25 000 kronor. Visst finns
möjligheter att nyttja ROT-avdrag
för arbetet. Eller, Naturvårdsverkets
bidrag som täcker hälften, max
tiotusen kronor, av både arbetet och
hårdvaran.

Kan man välja vilken
elektriker som helst?

( eller bör laddaren installeras av någon
med särskild kompetens?)

– Vi som ofta installerar laddstationer till privata, kommersiella och offentliga fastigheter får ju erfarenheter
som ger tidsbesparing och säkerhet.
Särskilt om man då väljer de enheter
som vi ofta installerar, avslutar Kalle.
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HUS & HEM AKTUELLT

Personerna på bilden är medgrundare
och heter, från vänster:
Micha Lindqvist, Anders Huss,
David Wedar, André Brännmark

SKIMR A

Bostadsförsäljning ”on demand”
Har du någon gång sålt din bostad så vet du att det är en lång process och ett tidskrävande arbete inför
fotografering och varje visning. Ofta tar det månader, men det går att lösa snabbare och enklare.
Text: Jessica Roos Rahmquist

D

ilemmat om du ska köpa bostad innan du
säljer nuvarande eller tvärtom är något av
ett moment 22 som de flesta människor i
flyttsituation ställs inför. Att ha friheten att
själv välja när du vill köpa, sälja och flytta
kan låta som en dröm men är fullt möjligt.
Micha Lindqvist, Movesta, berättar hur.

FÖRSÄLJNING ”ON DEMAND”
Många branscher har utvecklats och erbjuder numer
tjänster ”on demand”. Till exempel retail där e-handel
vuxit stort på senare år och underhållningsbranschen som
utvecklat tjänster som Spotify, Netflix med flera.
– Att bostadsmarknaden inte kommit dithän kom jag att
tänka på i samband med att en släkting till mig behövde
flytta med kort varsel, och halva familjen tvingades ingripa
för att rodda bostadsförsäljningen.
Micha och hans familj letade efter en snabb, men också
smidig, lösning för att bli av med bostaden men fann ingen.
En fundering kring bostadsbranschen tog fart och Micha
insåg att han var långt ifrån ensam om att sakna en lösning
för smidig och enkel bostadsförsäljning med tryggheten i
att veta att en köpare alltid finns. Movesta föddes.
Snabba bostadsaffärer är inte för alla. Men tillfället
kan uppstå i livet där en snabb, enkel och trygg affär är

önskvärt. Kanske ska du flytta utomlands inom kort och
hinner inte rodda kontakt med mäklare, städning och styling inför fotografering, inför visning nummer ett och inför
visning nummer två. Kanske har du hittat ditt drömhus
och vill slå till men vågar inte innan du sålt din nuvarande
bostad. Det kan också handla om dödsbo och arv. Skälen
kan vara många menar Micha.
– Du vill helt enkelt veta att du alltid har möjlighet att
sälja din bostad snabbt och smidigt. På det viset kan du leta
efter ditt nya drömhem utan att riskera dubbla boenden.

GÖR DET ENKELT
Ska du sälja och vill eller har behov av att sälja snabbt kan
du numer själv enkelt klicka i information om din bostad
för att inom ett dygn få ett bud baserat på marknadsdata i
realtid samt en dataanalys av just ditt hem.
– Är du nöjd med budet sker en inspektion av bostaden
så snart du har tid. Det sista som sker är undertecknande av
kontrakt tillsammans med en mäklarpartner. Du bestämmer själv datum för frånträde och har försäljningssumman
på ditt konto inom några dagar. Du behöver inte ens städa.
Snabbare kan det inte gå och enklare kan det inte bli.
Bostadsförsäljning ”on demand” har funnits i USA i flera
år och är en affärsidé som växer sig allt starkare i stora
delar av Europa, så också i Sverige.

SIDUS

SPEK TRUM

Vi bygger hus av dina drömmar
Dina husdrömmar och behov är unika, därför är våra hus det också.
Vi levererar platsbyggda, personliga och energismarta hus. Vi ritar
varje hus från grunden, på så sätt kan du få ditt hem precis som du
vill ha det. För oss handlar det inte om att vi är unika - vi har bara
förstått att våra kunder är det.

Hör av dig till oss på 0243-79 42 42 eller besök fiskarhedenvillan.se
för att se våra andra husmodeller.
34
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HUS & HEM INREDNING

Hett med fotokonst
i exklusiv upplaga
Konstnärligt fotograferade och inramade posters får ökat utrymme i våra interiörer.
Men de som vill ha en mer personlig heminredning, eller mer karaktärsfull kontorsmiljö,
söker inte bilderna på varuhusen. Genom att vända sig till en posterbutik med egna fotografer
så hittar man ett mer exklusivt utbud. Vi kontaktade Daniel Söderholm, på Premiumposter,
och deras fotograf Rebecka Rynefelt, för ett snack om bilder på väggen.
Text: Tom Swales
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HUS & HEM INREDNING

R

ebecka är upphovsman till majoriteten av nätbutikens
vackra fotografier, som bara erbjuds där. På frågan om
varför många önskar sig bilder ur mindre upplagor,
svarar hon:
– Man vill ju att hemmet ska spegla ens personlighet, och inte göra samma val som alla grannar.
Man får en närmare relation till bilden och fotografen när man
vet att den inte tryckts upp i flera tusen exemplar.
Daniel beskriver vilka bildtyper som folk älskar mest nu:
– De spännande New York-vyerna är forfarande mycket
omtyckta. De har något klassiskt över sig, även om de är nytagna
av exempelvis Rebecka. Det är en värld som vi förknippar med
framgång, äventyr och semester. Det är där det händer, i vår fantasi, och med bilden får vi vara med fotografen på plats.

DÄMPAT ELLER PASTELLIGT
Rebecka sätter ord på den andra populära stilen:
– Dämpade, jordnära färger och bruna toner som harmoniserar
fint med moderna hem. Men, faktum är att många har två set av
bildkonst, som skiftas efter säsong. Exempelvis något mer pastell-

38

tonat, med naturkänsla, som hängs upp på våren.
Nittiotalets sexigt poserande modeller har tagits ned från väggarna, för att ersättas av sensualism i mer sober stil, konstnärlig
touch och antydande skuggor.
– Många väljer våra bilder för att de berör på något sätt, och det
är samma magkänsla som avgör om vi ska ta in en bild, berättar
Daniel Söderholm.

ALLMÄNT BILDINTRESSE
Att vi numera byter väggkonst och fotoposters oftare kan vara
ett tecken på att vi bryr oss mer om vad vi omger oss med. Förr
hängdes en tavla upp ovanför soffan vid första bosättningen, som
man därefter satt vänd ifrån under resten av livet.
Villanytt ber om tips för hur man skapar en skön stämning med
inramade fotoposters.
– Våga byta. Posters är förhållandevis prisvänliga, även mer
selektiva upplagor som våra. Så det är lätt att unna sig flera bilder
som väcker något inom oss, råder Rebecka innan Daniel tillägger:
– Våga blanda konstnärligt fotograferade bilder, med fotografier
som avbildar andra designföremål.

" Våga blanda konstnärligt fotograferade bilder,
med fotografier som avbildar andra designföremål"
Daniel Söderholm, Premiumposter
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RECEPT MAT

Små grönsakspizzor
Ljuvliga minipizzor med grönsaker.
Så små att man kan ta två!
FÖRRÄTT 10 st

GÖR SÅ HÄR

25 g jäst
2½ dl ljummet vatten 37°
1 msk olja
1 tsk salt
6 dl vetemjöl med fullkorn

1. Smula jästen i en bunke. Tillsätt
vatten, olja, salt och större
delen av mjölet. Arbeta till en
smidig deg. Låt degen jäsa 30
min och förbered under tiden
fyllningen.

Fyllning:
2 st gula lökar
2 st rödlökar
2 tsk salt
1 krm vitpeppar
4 st tomater
1 st zucchini
1 burk marinerade
kronärtskockshjärtan
250 g kvarg
3 dl riven pizzaost
½ dl blad av färsk basilika
½ dl rostade pinjekärnor
2 krm grovmalen svartpeppar

2. Sätt ugnen på 250°.
3. Skala och skiva lökarna tunt.
4. Skiva tomaterna och zucchinin.
Häll av kronärtskockorna.
5. Arbeta degen smidig och dela
den i 10 bitar. Kavla ut till tunna,
runda plattor.
6. Lägg dem på plåtar med
bakplåtspapper. Bred kvarg
på degplattorna. Lägg på lök,
tomater, zucchini,
kronärtskockor och ost.
7.

Grädda i mitten av ugnen 8-10
min. Strö över basilika, pin-

Sparris med pocherat ägg
En klassiker i ny tappning. Fungerar utmärkt
som både förrätt och tillbehör till varmrätten.
Med brynt smör får hollandaisen en nötig smak.
FÖRRÄTT 4 portioner

Lys upp vintermörkret med lite

GRÖN VARDAGSLYX
Nu är det tid att bjuda på delikata smakupplevelser för vintern.
Här är Villanytts bästa recept på de godaste rätterna till vardags och fest.
Text & bild Arla foods
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GÖR SÅ HÄR

½ kg färsk grön sparris
1. Börja med såsen. Bryn smöret i
4 ägg
en kastrull, häll av och låt svalna
något.
½ liter vatten
½ tsk salt
2. Vispa äggulor, vatten och
1 msk ättiksprit 12%
citronsaft på medelvärme till en
temperatur på ca 65°.
Skalet av ½ citron
½ dl hackade rostade hasselnötter 3. Dra av från värmen. Droppa ner
½ dl plockad färsk körvel
smöret lite i taget under ständig
vispning. Smaka av med salt.
Hollandaise:
4. Koka upp vatten, salt och ättika.
200 g smör
Knäck äggen och häll försiktigt
ner i vattnet. Låt sjuda ca 4 min.
3 st äggulor
Ta upp äggen med en hålslev och
2 msk vatten
lägg på ett fat.
1 msk pressad citronsaft
1 krm salt

5. Ta bort den nedre hårda delen på
sparrisen. Koka ca 2 min i lättsaltat
vatten. Lägg upp direkt på fat.
6. Klicka såsen på sparrisen, toppa
med äggen, citronskal, nötter och
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MAT RECEPT

Ugnsrostade rotfruker
med linsyoghurt
Enkel vardagsmat som sköter sig själv i ugnen.
De söta rotfrukterna passar fint ihop med salt ost
och crème fraiche med lite hetta.
HUVUDRÄTT 4 portioner

3. Lägg dem på en plåt.

1½ kg potatis och rotfrukter
3 msk smör-&rapsolja
3 kvistar färsk rosmarin
150 g vitost
2 msk flytande honung
1 kruka färsk basilika
Salt och svartpeppar

4. Ringla över smör-&
rapsolja
och lägg på rosmarinkvistar.

Linsröra:
2 dl kokta gröna linser
2 dl lätt crème fraiche
paprika & chili
GÖR SÅ HÄR

5. Salta och peppra.
6. Tillaga ca 30 min.
Rör om en gång under
tiden.
7. Ta ut plåten och smula
över osten.
8. Ringla honung över och
strö över basilikablad.

1. Värm ugnen till 225°.

9. Rör ihop crème fraiche
med linserna.

2. Skala och skär potatis och
rotfrukter i klyftor eller bitar.

10. Servera linsröran till de
rostade rotfrukterna.

Smarriga äppelbullar
Om du tycker att en nygräddad kanelbulle är
svårslaget ska du prova den här varianten med
äppelbitar som smälter i ugnen – och i munnen!
ÄPPELBULLAR ca 40 st

GÖR SÅ HÄR

Ingredienser:
50 g jäst
5 dl mjölk
1 msk stötta kardemummakärnor
1½ dl strösocker
12 dl vetemjöl
100 g smör
½ tsk salt

1. Smula jästen i en degbunke.
2. Värm gräddmjölken till max 37°.
Lös upp jästen med mjölken.
3. Tillsätt resten av ingredienserna
till degen och arbeta till en smidig
deg
ca 10 min. Låt jäsa övertäckt ca
40 min.
4. Gör fyllningen till bullarna. Tärna
äpplet fint. Rör ihop smör, socker,
kanel och vaniljsocker till en jämn
smet.
5. Kavla ut degen till 2 rektanglar
ca 50x30 cm. Bred på fyllningen
och
strö över äppeltärningarna.
Rulla ihop till rullar och skär skivor.
6. Lägg skivorna i stora bullformar.
Låt jäsa ca 30 min.
7. Sätt ugnen på 225°.

Fyllning:
2 st äpplen
200 g smör
2 dl strösocker
2½ msk malen kanel
1 tsk vaniljsocker
Topping:
1 st ägg till pensling
1 dl pärlsocker
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VÄRDEFULL KUNSKAP OCH KLOKA RÅD FÖR ETT SMARTARE VILLALIV

BYGG & FIXA
Byggnation, trädgård och renovering

Designa ett eget attefallshus

VIBO
VIBO ELEGANT
ELEGANT 29-1
29-1 FUNKIS
FUNKIS
VIBO ELEGANT 29-1 FUNKIS

22
LÄTTMONTERADE
FRIGGEBODAR
&
ATTEFALLSHUS
5
–
29m
2
LÄTTMONTERADE
FRIGGEBODAR
&
ATTEFALLSHUS
5
–
29m
Det
extra
huset
på
landet
eller
i
trädgården
blir
ett
utmärkt
komplement
till
boendet
för
dig
som
behöver
ett
extra
rum
och
mer
utrymme.
Det extra huset på landet eller i trädgården blir ett utmärkt komplement till boendet för dig som behöver ett extra rum och mer utrymme.

Det extra
huset på landet eller idär
trädgården
blir ett utmärkt
komplement
till boendet
för dig som Ibehöver
ett extra rum och
mer utrymme.
Kanske
Kanske ett
ett generationsboende
generationsboende där unga
unga vuxna
vuxna bor
bor kvar
kvar hemma,
hemma, men
men ändå
ändå har
har ett
ett eget
eget boende.
boende. I de
de större
större attefallshusen
attefallshusen kan
kan man
man få
få plats
plats
Kanske
ett
generationsboende
där
unga
vuxna
bor
kvar
hemma,
men
ändå
har
ett
eget
boende.
I
de
större
attefallshusen
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INSYNSSKYDD BYGG & FIXA

V

arje år så hängs fyra tusen nya
plisségardiner upp i Sverige, om
man bara räknar de som Petter och
medarbetarna skickar iväg.
– Utvecklingen kanske fick en
liten skjuts av att kopplade fönster,
med plats för persienn emellan, har fasats ut. Men,
fördelarna är så många, som att alla kan montera
upp dem själv. Man är inte längre beroende av att
den lokala persiennmontören ska komma hem och
mäta, och senare montera. Man är friare i att välja
färger och mönster. Vi har ju femtio olika tyger,
även om de flesta ännu väljer vitt och ljusgrått.
Men, Petter ser tydliga tecken på att allt fler
vågar välja plisségardiner med mer karaktär, som
en inredningsprodukt att skapa upplevelse med.
Många inredare ser potentialen i de stora formaten, färg- och mönstervalen, plisséveckens skuggspel och känslan av trevnad som textila ytor ger.
– Monteringen är så enkel att somliga har två
olika uppsättningar. Ett set för den mörka säsongen, och ett annat för den ljusa.

"Genom att välja olika transparens kan
man få olika grader av ljusinsläpp"

Men det är ändå plisségardinernas sol- och insynsskyddande egenskaper som är primära:
– Genom att välja olika transparens kan man
få olika grader av ljusinsläpp. Eller välja material
just för att utestänga solens strålningsvärme. Men,
den mest hyllade funktionen är nog möjligheten
att dra upp, respektive ned, i både övre och undre
änden. På så viss kan alla som bor på markplan
exempelvis sänka överdelen ned till brösthöjd, så
att man får både dagsljus och utsikt, utan att ge
folk utifrån insyn.

PLISSÉGARDINEN

kom som en efterlängtad lösning
På mindre än ett decennium har plisségardiner gått från ett futuristiskt alternativ, till det självklara
valet när man vill begränsa insyn och solljus. En titt på instagram och i inredningsmagasin visar
att plissé "är grejen" i fönstren, särskilt i moderna hem. En som tidigt såg de många fördelarna var
Petter Jonsson, grundare av Plisséexperten, som förklarar vår kärlek till det veckade tyget.

NYTT FÖR TREKANTIGA FÖNSTER
Utvecklingen av modeller följer även arkitekturen,
förklarar Petter:
– Vi har nyligen lanserat en smart plisségardin
för trekantiga skråfönster med lutande överkant,
där gardinen fälls ut som en solfjäder. Eftersom
ytterst få väljer frostat badrumsfönster nu, så blir
plissé idealisk även där.
När plissé var nytt så fick de jobba hårt för att
övertyga. Men nu, många mässor och inredningsreportage senare, så är det en självklar favorit i
både hem och kontor.
– Att vi har utvecklat vår webbshop så att alla
kan välja modell, format och tyg själv, har nog
också bidragit till populariteten.

TEXT TOM SWALES BILD LI FERNSTEDT

46

JANUARI 2021 VILLANYTT 47

INREDNING HUS & HEM

"Barn har ju alltid gillat säckmöbler, men idag
tycker även företag och familjer att de är
sittvänliga, praktiska och snygga"
Tomas Gertus, Puskupusku

SÄCKMÖBLERNAS
revansch i nya former
Sittsäckar och sittpuffar har fått en stark återkomst sedan sjuttiotalet, och syns nu i eleganta
vardagsrum, kontor, barnkammare och även utemiljöer. En stor del av säckmöblernas
comeback i Skandinavien beror på Tomas Gertus med möbelföretaget Puskupusku,
i Motala. Han lär oss gärna mer om den bekväma sittkulturen.
Text: Tom Swales

J

ämfört med sextio- och sjuttiotalets
sittsäckar så kan man idag välja bland
mängder av klädslar, former, funktioner,
färger och mönster. Det gör det lättare
att matcha dem till olika interiörer, eller
blanda helt vilt, vilket Tomas nämner ett
exempel på:
– Ja, Spotify valde säckmöbler i sju helt olika
färger, och när de ställs tillsammans så ger de en
kreativ utstrålning. Man kan faktiskt välja bland
tvåhundra färger, även om de flesta såklart väljer
dämpade kulörer som petrol, eller ljusgrå.
När man kliver in i deras showroom, i Motala,
så upptäcker man hur många nya möbeltyper
som säcken har utvecklats till. Den allra nyaste
modellen, Cocoon, är en typ av säckfåtölj vars väl
tilltagna ytterklädsel kan, likt en integrerad filt eller
koja, omsvepa användaren.
– Säckmöbler är behagliga för kroppen, eftersom
formen direkt anpassar sig, och på ett arbetsmöte
kan de ge en mer avspänd stämning. Inte bara för
de som sitter på dem, utan även som inredningsföremål utstrålar de trevnad.

bland cirka fyra tusen sittmöbler. Från säckar till
soffor med mjuka rygg- och armstöd. Barn har
ju alltid gillat säckmöbler, men idag tycker även
företag och familjer att de är sittvänliga, praktiska
och snygga, förklarar Tomas.

EGEN GRAFISK KARAKTÄR
Möjligheten att få säckarna med egna mönster,
texter och logotyper har såklart tilltalat många
organisationer.
På frågan om vilken modell som är mest populär
i kontorsmiljöer, svarar Tomas:
– Det är nog den här, 4me, som ser ut som en
mycket stor kudde, eller säck. Att den är så formbar
gör att många kan använda den på olika sätt.

ENKLARE ATT VÅRDA
Förutom alla nya utseenden och funktioner så har
det även blivit enklare att vårda säckmöblerna.
Ytterklädseln kan tas av och tvättas, eftersom
fyllningen i säcken har ett eget undertyg. Innersäcken har en öppning med dragkedja så att man enkelt
kan fylla på cellplastkulor, om möbeln har sjunkit
ihop efter flera års användning. Till utemiljöer finns
tåliga säckmöbler av både vattentätt konstläder
och mjukare tyg, och den låga vikten gör dem
mycket lätta att flytta.
– Med alla modeller och färger så kan man välja
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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
Kommod GRAND SOLID
Handdukstork BOW
Takdusch EASE
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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

