
OKTOBER 2022 VILLANYTT    1VÄLJ KONST FÖR ÖNSKAD HEMKÄNSLA  TAJT BYGGTID KRÄVER RÄTT STOMME  UPPTÄCK DALARNA

  

  

  

PRIS 79 KR  
NR 10 OKTOBER 2022

DÄRFÖR VÄLJER FLER ELEMENTHUS  TRÄDGÅRD I TIDSTYPISK STIL  RÄTT BELYSNING FÖR HEMMAKONTORET

Designade blandare blir
KÖKETS NYA SMYCKE

VILLANYTT TITTAR NÄRMARE PÅ NYHETER OCH TRENDER INOM BLANDARE

140 sidor 
villaglädje

Konst 
som sätter 
rätt känsla  
i hemmet

SKAPA 
ombonade  
uterum

3 VÄGAR  
TILL DITT 
DRÖMHUS

DESIGN 
av trädgårdar 
lyfter med 3D

En design- 
klassikers  
återkomst

DÄRFÖR VÄLJER FLER ELEMENTHUS  TRÄDGÅRD I TIDSTYPISK STIL  RÄTT BELYSNING FÖR HEMMAKONTORET



OKTOBER 2022 VILLANYTT    32

GÖR DIN DRÖMGARDEROB TILL VERKLIGHET 
Sedan 1948 har Elfa tillverkat förvaringslösningar som anpassas för att möta människors 
unika behov. Designat i Sverige för att hålla en livstid, Elfa skapar hållbara, högkvalitativa 
lösningar som låter dig få ut det mesta av ditt utrymme. Läs mer om Elfa och få hjälp att 
planera din drömgarderob på elfa.com.
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TOM SWALES, REDAKTÖR

När expediten i färgbutiken återigen frågade om 
vi ville ha kulören "potatis", "sand", "mossa" 
eller "kol", så rann min bägare över. Jag ville 
inte längre spela den där falska teatern. Jag 
vägrade fortsätta låtsas som att växtfamiljer, 
mineraler och jordarter bara finns i enstaka 

färger. Det finns nästan 25 000 arter av mossa, i lika många 
nyanser och mognadsstadier ända från vit till röd. Minst tio 
mossfäger finns bara på vårt tak, tyvärr. Samma färgspektrum 
gäller för sand, och beror då helt på vilka mineraler som 
kornen består av. Den mörkbruna i barnens sandlåda, eller 
den vita på Ängelholms strand? Grå som i kattlådan eller 
orange som i många öknar? Och när expediten säger kol, 
så syns ju inte stavningen och då är frågan om hon menar 
vitkål, grönkål, rödkål eller grillkol. Och menar man skalad 
eller oskalad när man föreslår färgen "potatis"? En blek King 
Edward, röd Asterix eller Blå congo?
 
Att färger på kläder, möbler, bilar och andra produkter anges 
med mystiska färgnamn är för att de ska tända upp lockande 
bilder inom oss. Beige och grå används ofta för att beskriva 
någon som trist och opersonlig, men så vill ingen beskriva sig. 
Så vi lurar oss hellre själva genom att envist hävda att vi valt 
scandinavian light, te, muskot, kalk eller dimma.
Som ett extra alibi för vår goda smak så säger vi gärna de 
kreativa färgnamnen på engelska. Vi har ju alltid större tilltro 
för företeelser från de stora anglosaxiska länderna. Därför 
uppfinner svenska företag ofta pseudoanglicismer, som 
exempelvis homestyling, flipper, after work eller after ski, som 
inte alls finns i engelska språket. Man kan alltså övertyga och 
locka svenskar till nya trender, om man ger sken av att de är 
internationellt vedertagna, även om de hittats på i Åmål.
 
Ytterst få skulle komma på tanken att bygga hus med vitt 
tegel, innan 1960-talet. Men när svenskarna började charter-

resa så blev den soliga latino-kulturen, palmer, 
sombreros, åsnor och kaktusar trendsymboler. 

Då kunde en tillverkare av byggstenar i 
Närke lansera vit svensk kalksandsten 

under namnet ”Mexitegel”. Det 
som i folkmun trendade som 

”mexi-tegel”, påminde oss 
om vitputsade medelhavshus. 
Plötsligt ville alla ha fasader av 
den vita tegelstenen. Att Mexico 
ligger långt ifrån Medelhavet 
struntade vi i, men om stenarna 
hade kallats för ”närke-tegel” 
så hade vi troligen inte alls 
kopplat dem till de populära 
resmålen. Ibland behöver  
fantasin bara en knuff i  
rätt riktning.

OMSLAGSBILD
Kontio. Fotograf: Kati Pilli-Sihvola
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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!
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SÄLJANDE NAMN  
LURAR DIN SMAK

Lägg till, ta bort, kombinera, ändra om och 

ändra igen tills det blir precis som du vill ha 

det! Här kan du enkelt skapa ditt hus och 

se priset direkt online innan du får offert. 

Testa Husbyggaren på smålandsvillan.se 

– och du är halvvägs hemma!

ETT KLICK 
PÅ VÄGEN

SMÅLANDSVILLAN.SE
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48 TA HEM HELA VÄRLDEN TILL BARNRUMMET 
 Ska du inreda ett barnrum? Låt fantasin flöda och  
 skapa ett rum i rummet. Villanytt frågade Christina  
 Fredin på Designprodukter om enkla knep när man  
 vill bjuda in ungarna till lek i en värld långt borta. 

62 LYS UPP HEMMET MED TEKNIK 
 Tjocka plastkåpor som gulnar och lampor som står  
 och brinner helt i onödan – så ser belysningstekniken  
 ut i många hem. Men det finns alternativ – Livolos  
 touch-switchar och sensorer i glas är inte bara  
 smartare utan också en snygg detalj i rummet.

66 SÅ VÄLJER DU RÄTT BELYSNING FÖR  
 HEMMAKONTORET 
 Många anser att bra belysning på jobbet är en  
 självklarhet, men vi glömmer lätt ljusets betydelse  
 på hemmakontoret. Rätt arbetsljus gör det enklare  
 för oss upprätthålla energin, fokusera och känna  
 trivsel på kontoret. Men vilken belysning ska man  
 välja? Det frågar vi den svenska leverantören och  
 utvecklaren av LED-belysning.

89 VILLANYTTS "BYGG & FIXA"-DEL  
 Värdefull kunskap och kloka råd för ett smartare villaliv.

12
Timmerhus 
- framtidens 
sätt att bygga

8 DESIGN AV TRÄDGÅRDAR LYFTER MED 3D 
 Villaägare med trista tomter häpnar ofta över de sköna   
 möjligheter som en trädgårdsdesigner ser. Men för att   
 en tomtägare ska våga nappa på visionen krävs   
 att även de kan se målbilden. Då är tredimensionella   
 skisser, bilder och filmer de bästa medlen för att   
 visa exakt vad som erbjuds. John Block, trädgårds-  
 designer på Garden by Block, förklarar hur bättre   
 visualisering leder till upplevelserikare villaträdgårdar.

18 TRE VÄGAR TILL DITT DRÖMHUS 
 Funderar du på att bygga nytt? Alexander Mattsson  
 på  Byggruppen i Jämtland berättar om tre olika sätt   
 att förverkliga din husdröm: var med och skapa ditt   
 hus från början, skräddarsy ditt eget koncepthus och   
 välj om och hur mycket du vill bygga själv.

28 LÅT TRÄDGÅRDEN VÄXA I TIDSTYPISK STIL 
 Att arkitekturen har förändrats genom tiderna har  
 många koll på. Men våra trädgårdar har inte fått samma  
 uppmärksamhet. Villanytt kontaktade Caroline Lindgren,  
 trädgårdsanläggare och grundare av Trädgårdsstaden   
 Stockholm, för att höra mer om tidstypiska trädgårdar.

32 FÖRDELARNA GÖR ATT ALLT FLER VÄLJER   
 ELEMENTHUS IDAG  
 Vinsterna med att beställa ett hus av fabriksbyggda  
 element, i stället för lösvirke eller moduler, övertygar   
 allt fler privata huskunder. Tidigare var det främst den   
 snabba byggtiden som framhölls men numera finns   
 även ekonomiska, kvalitativa och miljömässiga fördelar   
 om man väljer rätt tillverkare. 

36 SÅ SKAPAR DU OMBONADE RUM UTE 
 Att skapa ett tryggt och ombonat hem är inbyggt  
 hos människan. Det gäller både ute och inne.  
 Villanytt frågade Sanna Stensson, affärsutvecklare  
 på  Wernamo Design, hur man får till den där  
 ombonade känslan, när altanerna blir allt större. 

24
En design- 
klassikers  
återkomst
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HUS & HEM TRÄDGÅRDSDESIGN

Villaägare med trista tomter häpnar ofta över de sköna 
möjligheter som en trädgårdsdesigner ser. Men för att en 
tomtägare ska våga nappa på visionen krävs att även 
de kan se målbilden. Då är tredimensionella skisser, 
bilder och filmer de bästa medlen för att visa exakt vad 
som erbjuds. Vi ber John Block, trädgårdsdesigner på 
Garden by Block, förklara hur bättre visualisering leder 
till upplevelserikare villaträdgårdar.

Text: Tom Swales

DESIGN AV  
TRÄDGÅRDAR  
LYFTER MED 3D
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Inför en platt planritning är det svårt att 
föreställa sig den gröna rumsupplevelsen, 
växterna, topografin, materialen och vyerna 
från ögonhöjd. Inte nog med att verkligheten 
består av tre dimensioner, den har även färger, 
strukturer, ljus och skuggor.

– Ja visst, instämmer John, och därför skapar 
jag bilder och filmer i verklighetstrogna perspek-
tiv och 3D, som visar designförslaget. Det blir en 
enorm lättnad för husägaren, eftersom de då kan 
ta säkra beslut. Många önskar sig en kreativ, unik 
och överraskande utemiljö. Men om ett sådant 
förslag beskrivs endast i ord, eller planskisser så 
kan det missförstås som något knasigt. När det 
däremot visas i bra perspektivbilder så skiner 
beställaren oftast upp i ett glatt ”aha”.

SNABBARE OCH TRYGGARE FÖR ÄGAREN
Villanytts erfarenhet är att få trädgårdsdesigners 
behärskar digital visualisering, på den nivå som 
John visar oss. För tomtägarna betyder det att 
förslagen och ändringarna kan tas fram snabbare, 
och till lägre kostnad än om de skulle ha köpts in 
från en extern 3D-grafiker.

– När man behärskar de digitala 3D-program-
men så öppnas även större möjligheter i själva 
designarbetet, tycker jag. Men, programmen är ju 
bara verktyg, och resultatet kräver fortfarande en 
riktig trädgårdsdesigner, understryker John.

Avancerad visualisering tar såklart tid, men 
leder ofta fram till mycket spännande resultat.  
Det är en investering som intresserar många  
uppdragsgivare med exklusiva villamiljöer.

– En större budget ger ju frihet att lättare över-
komma hinder. Däremot ska man inte välja dyra 
material och ”extra allt”, bara för att budgeten 
tillåter. Frågan är vad man vill känna, hur man vill 
använda utemiljön och vad platsen inbjuder till. 
Det rätta kan också vara något som ser enkelt ut, 
förklarar John.

NUTIDA, INTERNATIONELLT, LUXUÖST
Villanytt noterar flera konstnärliga och moderna 
drag i de trädgårdar som planerats och utformats 
av John Block. Dels så syns Johns egendesignade, 
effektfulla och belysta objekt av corten-stål, i flera 
av utemiljöerna. De kan vara allt från eleganta 
inramningar i marken, spännande staplade kuber, 
till stående metallskivor där siluettbilder har 
skurits ut. De specialgjorda metallföremålen  
kombinerar ibland funktion och design, där  
skulpturerna även blir stöd för klättrade växter.  
I många fall ger objekten en spännande känsla av 
att ha fallit ner från rymden eller framtiden. Johns 
val av växter går i många fall i en sparsmakad och 
skandinavisk stil, som känns lyxig.
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HUS & HEM TRÄDGÅRDSDESIGN
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" Det blir en enorm lättnad 
för husägaren, eftersom de 

då kan ta säkra beslut "
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Timmerhus är framtidens sätt att bygga på och något vi mår 
bra av. Trämiljöer sänker stressnivån både hos människan och 
miljön. Det menar Sofia Carlson, marknadschef på Kontio.

Text: Eva Rydinger  Bild: Kati Pilli-Sihvola

TIMMER- 
DRÖMMAR 
– omtanke om planeten

12

BYGGNATION HUS & HEM

OKTOBER 2022 VILLANYTT    13



OKTOBER 2022 VILLANYTT    1514

HUS & HEM BADRUM

14

Sofia Carlsson berättar att sjukhus och skolor  
byggs av timmer i Finland:

– Ja, det ger goda effekter på både hälsa och 
planeten. Timmer är framtiden om man, som vi, 
kombinerar traditionella och naturliga material 
med modern och smart design.

I deras finländska tillverkning används arktisk fura som fått 
växa i minst åttio år i norra Finland, vilket gör dem särskilt 
starka och hållbara. Enligt Sofia arbetar de hela tiden för att 
hitta nya, smarta sätt att bidra till en positiv klimatutveckling. 

Timret kommer exempelvis från PEFC-certifierade skogar, där de 
vårdas med ett hållbart skogsbruk som säkerställer återväxten.

– Tillväxten av skog är mycket större än avverkningen. För 
varje träd som tas ner planteras fyra nya plantor. Dessutom är 
det positivt för klimatet, eftersom nya växande skogar binder 
mer koldioxid än vad gamla gör, säger Sofia.

14

INREDNING HUS & HEMBYGGNATION HUS & HEM
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" Timmer är framtiden om man, som vi,  
kombinerar traditionella och naturliga  

material med modern och smart design "
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TIMMER – ETT KLIMATSMART VAL 
I skogen binder furan koldioxid under sina minst  
80 år. Och ett snickrat timmerhus fortsätter att binda 
koldioxid under hela sin levnadstid. Ja, till skillnad 
från andra byggmaterial är timret förnybart till 
hundra procent. Dessutom är produktionsprocessen 
mycket mer energisnål och klimatsmart jämfört med 
framställning av till exempel stål och betong. 

– Vi vill att framtiden ska vara hållbar för kom-
mande generationer. Därför utvecklar vi husdrömmar 
som är näst intill klimatpositiva och ger våra kunder 
en riktigt bra känsla i magen, säger Sofia Carlson.

BÄTTRE HÄLSA MED TIMMERHUS
Att välja ett hus i miljövänligt byggmaterial är inte det 
enda som får boenden att må bra. Det handlar om ett 
gott inomhusklimat också. Timret antingen absorber-
ar eller frigör fukt och skapar på så sätt en behaglig, 
optimal luftfuktighet. Och tack vare att huset andas 
håller det damm, virus och bakterier på en minimal 
nivå. 

– För den som har problem med astma, allergier 
och luftvägsinfektioner är det naturligtvis en skön 
känsla att veta att huset har ett bra och hälsosamt 
inomhusklimat. För att inte tala om hur härligt det är 
med timmerhus som är svala på sommaren och varma 
på vintern. Det bidrar också till välbefinnandet, menar 
Sofia Carlson.

TRÄ SÄNKER STRESSNIVÅN
Studier visar dessutom att trämiljöer kan minska 
stressnivåer och därmed sänka blodtryck och puls hos 
människan. Man blir helt enkelt lugn och avslappnad 
av att vistas i inomhusmiljöer med träväggar.  

– Egentligen behöver du bara gå till dig själv för att 
upptäcka vad som skapar den där lugna och rofyllda 
atmosfären. Ja, det finns något hos det naturliga 
materialet som gör att vi mår bra och därför känns det 
skönt att kunna erbjuda Kontios hus i timmer, avslutar 
Sofia Carlson.

" Vi vill att framtiden ska vara  
hållbar för kommande generationer.  

Därför utvecklar vi husdrömmar som 
är näst intill klimatpositiva och ger våra 

kunder en riktigt bra känsla i magen "

Beställ din provbit
på baseco.se

Tidlöst.
Golv och panel i furu eller gran är så klassiskt det någonsin 
kan bli. Ingen övergående trend. Och som du vet så är trä ett 
förnybart material och kvalitetsvirke utvunnet ur norrländskt
skogsbruk är totalt sett ett mycket bra miljöval.

16

HUS & HEM BYGGNATION
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Funderar du på att bygga nytt? Alexander Mattsson på Byggruppen  
i Jämtland berättar om tre olika sätt att förverkliga din husdröm:  
var med och skapa ditt hus från början, skräddarsy ditt eget  
koncepthus och välj om och hur mycket du vill bygga själv.
Text: Tobias Christoffersson  Bild: Lemonsoda Group

TRE VÄGAR TILL  
DITT DRÖMHUS
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BYGGNATION HUS & HEM

18
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Det vanligaste sättet att bygga nytt enfamiljshus i 
Sverige idag är att köpa ett så kallat koncepthus, 
eller nyckelfärdigt hus. Ett koncepthus är ett hus 
som finns färdigritat i en viss modell och har ett 
grundkoncept för till exempel planlösning, kon-
struktion och materialval. Design och utrustning 

för kök och badrum och liknande kan du oftast välja till, men 
annars är huset i stort sett färdigt som det är. 

SKRÄDDARSY DITT KONCEPTHUS
Koncepthus skapas, säljs och tillverkas av ett flertal företag.  
Ett av dem är Byggruppen i Jämtland, som från sin fabrik utanför 
Östersund levererar 70-80 hus per år.

– Du kan anpassa ditt hus efter dina behov och önskemål och 
i regel även göra större tillval och förändringar. Hur pass mycket 
varierar mellan olika leverantörer, vi är väldigt flexibla. Vill du 
till exempel ha andra fönster, förlänga eller förkorta huset och 
ändra rumsplanen – inga problem, berättar Alexander Mattsson 
på Byggruppen.

Koncepthuset byggs hos tillverkaren och levereras i moduler  
som sedan uppförs på plats.

BYGG SJÄLV FÄRDIGT FRÅN STOMME
Kanske har du egna tankar och idéer eller en egen vision för 
hur du vill ha ditt hus? Då kan du låta dem ligga till grund för 
arkitektens och konstruktörernas arbete redan från början.

– Du kan komma till ett husföretag som oss med dina idéer så 
hjälper vi dig att förverkliga dem. Vi utgår från dina skisser om 
du har några eller så ritar vi upp enligt de tankar och behov du 
berättar om. Sedan kan vi finnas med som byggherre hela vägen 
från ritning till nyckelfärdigt hus, eller under de delar av bygg-
processen som du vill.

För dig som själv vill vara med och bygga ditt drömhus finns  
alternativ till att behöva göra allt arbetet själv. När du har be-
stämt dig för husmodell kan du få stommarna tillverkade och om 
du vill även monterade på plats. Då slipper du de kanske svåraste 
momenten samtidigt som du kan spara pengar genom att göra en 
del av arbetet själv.

– Du kan till få hjälp med till exempel att bereda marken, sätta 
grunden och resa stommen till huset. Du kan få ett utvändigt 
vädertätt hus levererat och sedan bygga vidare invändigt själv. 
Det är en lösning som faktiskt blir allt vanligare.

BYGGNATION HUS & HEM
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" Vill du till exempel ha andra 
fönster, förlänga eller förkorta 
huset och ändra rumsplanen 

– inga problem "
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BYGGNATION HUS & HEM

20

" Du kan anpassa ditt hus efter dina  
behov och önskemål och i regel även  
göra större tillval och förändringar " 

" Du kan komma till ett 
husföretag som oss med 

dina idéer så hjälper vi dig 
att förverkliga dem "
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Femtio år ur produktion, men ännu med en plats i 
många hem och hjärtan. Lindqvistpallen är en svensk 
designklassiker, lika snygg och praktisk idag som på 
1950-talet. Därför har nu tillverkningen startat på nytt.

Text: Tobias Christoffersson

EN DESIGN- 
KLASSIKERS 
ÅTERKOMST

22

FORM & FUNKTION HUS & HEM
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De rundade formerna, den robusta 
designen. Stål och stålrör med linoleum 
på sits och steg. Hållbar att ta två eller 
tre små steg upp på för att nå högsta 
hyllan i köksskåpet eller gardinstången 
– samtidigt bekväm nog att sitta på och 

lätt att flytta runt. När den så kallade Lindqvist-pallen 
introducerades i början av 1950-talet blev den snabbt 
mycket populär i det svenska folkhemmet.

OVÄNTAD MEN STOR FRAMGÅNG
Att pallen skulle bli så omtyckt i vanliga hem anade 
ingen på Verkstads AB Lindqvist.

– De var förvisso landets ledande tillverkare av stål-
rörsmöbler och kontorsinredning på den tiden. Men 
mest för offentliga miljöer, säger Ann Linderoth som 
är dotterdotter till Lindqvist-grundaren Tore.

Pallens segertåg fortsatte, även utomlands, i drygt 
tio år till, men några år in på 1970-talet upphörde 
produktionen för att inte återupptas. Det vill säga, 
inte förrän nu. Tillsammans med sina två bröder har 
Ann Linderoth efter många år av drömmar och flera 
år av allt konkretare planer startat LQ Design och en 
nylansering av pallen.

TILLBAKA MED NÅGRA NYHETER
Lindqvist-pallen av 2022 är sig lik, både vad gäller 
design och kvalitet.

– Designen är exakt densamma och materialen med. 
De var hållbara då, de är hållbara idag och det är 
viktigt för oss: allt är helt svensktillverkat på en lokal 
fabrik, Ingelsten i Småland. Vi har gjort ett par mindre 
förbättringar, till exempel av pallens tassar, och så 
introducerar vi jämte den klassiska modellen i blankt 
stål en variant i svart pulverlack. 

Vad kan Lindqvist-pallen tillföra i svenska hem år 
2022?

– Ja, vi behöver ju fortfarande nå upp i våra skåp, 
eller hur! Responsen har varit större än vi vågat 
hoppas på och från att tidigare ha varit en utpräglad 
kökspall så ser många idag pallen som en designsäker 
inredningsdetalj att ha i vilket rum som helst. Just nu 
tittar vi på färger och mönster och har börjat skissa på 
en barmodell.

BYGGNATION HUS & HEM
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" Vill du till exempel ha andra 
fönster, förlänga eller förkorta 
huset och ändra rumsplanen 

– inga problem "
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FORM & FUNKTION HUS & HEM

" Designen är exakt densamma och 
materialen med. De var hållbara då, 
de är hållbara idag och det är viktigt 
för oss: allt är helt svensktillverkat på 
en lokal fabrik, Ingelsten i Småland "

" Responsen har varit större än vi vågat 
hoppas på och från att tidigare ha varit  

en utpräglad kökspall så ser många idag 
pallen som en designsäker inrednings- 

detalj att ha i vilket rum som helst " 
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Vad är egentligen en tidstypisk trädgård och varför 
är det viktigt? Caroline Lindgren förklarar det med 
att få trädgården att stämma överens med husets 
arkitektur. Det kan handla om linjer, rumsindelning, 
växter och stenläggning. 

– Om man känner till hur de tänkte med 
trädgården när de byggde huset skapar det mer harmoni och en 
bättre helhet för hela fastigheten.

Carolines tips för den som vill jobba med trädgård utifrån det 
tidstypiska perspektivet är att köpa gammal trädgårdslitteratur 
och läsa på. Sedan måste man också utgå från husets arv i form av 
uppväxta växter. 

– Ta dig tid på samma sätt som om du ska renovera invändigt. 
Fråga dig vilka växter och material som passar, hur trädgården ska 
delas in och vilken typ av uteplats, gångar och rabatter som passar 
just ditt hus, menar Caroline. 

TIDSTYPISKA TRÄDGÅRDAR
Det tidstypiska har många ansikten. Från mitten av 1800-talet och 
framåt byggdes de första skärgårdsnöjena och den så kallade tyska 
stilen dominerade. Det var symmetriskt närmast huset och friare 
längre bort. Det var slingrande grusgångar, stenpirar och terrasser-
ing. Gärna exotiska växter. 

– Vid sekelskiftet började villastäder utanför storstäderna att 
växa fram och en välbärgad medel- och överklass bosatte sig. Man 
bevarade naturliga nivåskillnader istället för att terrassera som 
man tidigare hade gjort. Trädgården sågs som en förlängning av 
husen och sett ovanifrån kunde rummen i trädgården vara lika 
tydliga som de som var inne i huset. Man använde sig av spaljéer 
och pergolor för att skapa ytterligare rumsbildning på altaner och 
terrasser, berättar Caroline.

Samtidigt var boendesituationen för arbetarklassen hemsk 
inne i de större svenska städerna. För att få bukt med missnöjet 
planerades för villaförorter för arbetarfamiljer och medelklassen. 
Kännetecknande för dessa trädgårdsstäder var att trädgårdarna var 
mycket enhetliga på grund av tydliga rekommendationer. Man ut-
nyttjade marken med odlingsland, bärbuskar och fruktträd, gärna 
spaljerade äppelträd. 

– När funkisen sedan kom var det nya tider. Nu förvärvsarbetade 
man och ville ha en sammanhållen gräsyta för avkoppling, lek och 
umgänge. I gångarna låg ofta Ölandssten. Och ofta var det natur-
tomter, öppna ut mot gatan. En annan tidstypisk tid är sextiotalet 
med enkla, räta linjer, året runt-gröna växter och mycket barrträd, 
säger Caroline.

DRÖMPROJEKTET
Just nu anlägger Caroline en nationalromantisk trädgård i Storän-
gen. Det blir bland annat en nedsänkt trädgård med en vattenspegel 
omringad av små buxbomhäckar i ett symmetriskt mönster. Det 
blir också en vildare del med ängar och fruktträdgård.

– Vi fick tillgång till gamla foton och kan se hur det såg ut en 
gång. Tidigare var gångarna kantklippta, men vi kommer att 
använda oss av låga cortenstålskanter istället. Känslan blir densam-
ma. Just corten använder vi oss gärna av då vi svetsar och smider 
själva i egen verkstad. Här gör vi även adventsljusstakar, blombord, 
skulpturer och odlingsramar, avslutar Caroline.
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TRÄDGÅRD HUS & HEM
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Att arkitekturen har förändrats genom tiderna har många koll 
på. Men våra trädgårdar har inte fått samma uppmärksamhet. 
Villanytt kontaktade Caroline Lindgren, trädgårdsanläggare 
och grundare av Trädgårdsstaden Stockholm, för att höra 
henne berätta om tidstypiska trädgårdar.

Text: Eva Rydinger

LÅT TRÄDGÅRDEN  
VÄXA I TIDSTYPISK STIL

26
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Många elbilsägare har ett så kallat ”spotpris-
avtal” med sin elleverantör, men missar ändå 
möjligheten att ladda bilen då spotpriset är 
som allra lägst. Sven-Olof Englund, represen-
terar appen Gridio som kommunicerar med 
bilens molntjänst för att styra laddningen:

– Om man skaffar elbil så kommer den sannolikt bli 
hushållets största elförbrukare. Så laddpriset får mycket stor 
påverkan på plånboken. Men med den här appen, som är 
gratis, laddar man alltid med lägsta elpriset. Många har tyvärr 
vanan att sätta på laddningen när de flesta kommer hem efter 
jobbet, och då tankar man dyr el. Om man däremot har en 
tidsinställning som regelbundet startar laddningen på en viss 
nattetid, så kan man sänka elkostnaden med cirka trettio 
procent. Men, man kan alltså sänka priset med ytterligare 
runt trettio procent om man låter appen pricka in varje dygns 
absolut billigaste laddtider. 

Det handlar alltså om att dygnets billigaste timmar är rörliga 
och föränderliga, och den rörligheten ökar. Så en pricksäkrare 
laddning kommer att öka besparingen för var dag. 

INGEN KOSTNAD ELLER EXTRA HÅRDVARA
Även om Gridio relativt nyligen har lanserats så är användarna 
redan många. Appen och tjänsten är gratis, eftersom utveck-
larna vill få in så många användare som möjlig. Avsikten är att 
sedan kunna få betalt av nätägarna för att belastningen flyttas 
till tider då elnätet har mer kapacitet. Det spelar inte heller 
någon roll vilket varumärke på laddstationen som man har.

– Moderna bilar, i synnerhet elbilar, är ju uppkopplade mot 
nätet och bilens system tillåter kommunikationen med vår 
app. Därmed kan appen stoppa laddningen och starta den 
vid den tid då elen är billigast.  Kommunikationen sker bara 
med en begränsad del av laddningssystemet, så biltillverkare, 
garantiparter eller försäkringsbolag har inget emot det.

ANVÄNDER MER GRÖN OCH SVENSK EL
Elpriset är som lägst då samhällets förbrukning förväntas vara 
som lägst, och tillgången på förnybar energi som exempelvis 
vindkraft är god. Under dessa timmar räcker 
vår inhemska el för att mätta behovet. Och 
svenskproducerad el är som bekant nästan 
uteslutande fossilfri, och till mycket stor 
del förnybar. Sven-Olof tillägger:

– Har du dessutom solceller på 
villan, så blir besparingen och 
miljögärningen optimal, efter-
som du då laddar bilen med din 
egen överskottsproduktion.

Villanytt noterar att deras 
app även föreslår vilken tid 
du bör tidsinställa disk- och 
tvättmaskinerna för att spara 
elkostnaderna. Något som 
blivit alltmer intressant i och 
med de stigande elpriserna.

Många laddboxar och elbilar har möjlighet att schemalägga laddningen till 
nattetid, då elpriset är lägre. Men, vilken tid som ska bli dygnets billigaste timmar 
förändras och utropas en gång om dygnet. En fast schemaläggning rättar sig 
alltså inte efter varje dygns nya lågpristimmar. Men, med appen Gridio så styrs 
laddningen efter det absolut lägsta spotpriset, då elen dessutom är ”grönast”. 
Villanytt tittar här på verktyget och ser att stora slantar kan sparas.
Text: Tom Swales

APPEN SOM LADDAR  
BILEN BILLIGAST 

HUS & HEM AKTUELLT

Egen vingård 
i Montpellier eller 
litet torp i Säffle?
På bovision.se hittar du bostadsobjekt 
av det lite bredare och ovanliga slaget.
Sök på de flesta typer av hem till försäljning 
eller uthyrning – i Sverige, Frankrike, Italien, 
Spanien, Portugal och USA.

Bovision.se, börja resan till Ditt nya drömboende. 
Nosa upp det du inte trodde fanns!

Utlandsbostad • Villa • Radhus • Bostadsrätt • Fritidshus • Gods och gård • Tomt • Ägarlägenhet • Hyresbostad • Lägenhet/Villa (företag)
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Viktoria nämner faktorerna som får fler svenskar att 
intressera sig för hus av elementkonstruktion:

– När man bygger stommarna, väggarna och 
bjälklagen i fabriken så är hela processen optimal. 
Fuktighet och temperatur kan regleras, alla material 
är skyddade och varje arbetsmoment kan lättare 

kvalitetskontrolleras. Dessutom jobbar man med specialmaskiner 
och precisionsverktyg som kapar och sammanbinder med större 
noggrannhet och styrka. 

Hon tillägger att mängden material dessutom är lättare att 
beräkna när man bygger de färdiga elementen i en produktions- 
anläggning. För miljön betyder det mindre slöseri med resurser, och 
för slutkunden innebär det en lägre materialkostnad på fakturan. 
Men för många beställare är den snabba uppmonteringen, på 
tomten, mest värdefull och avgörande.

– Ja, särskilt här i norra Sverige, där det kan komma massor 
av snö. Att våra elementhus monteras och blir vädertäta inom en 
vecka efter leverans, är en stor trygghet för både slutkunden och 
byggteamet. Då behöver beställaren inte heller offra hela semes-
tern, om de vill närvara vid resningen av ett fritidshus, som ligger 
på avstånd från hemorten. 

FRIARE FORM ÄN MODULHUS
Modulhus prefabriceras ju också i fabrik och borde väl då  
vara lika fördelaktigt, påpekar Villanytt. Men Viktoria förklarar 
skillnaden:

– Modulbyggnation kan liknas vid boxar som kan ha väggar, 
tak och golv. För att modulerna ska kunna fraktas och pusslas 
samman så är designen mer begränsad till var delningar och 
skarvar måste gå. Våra elementhus däremot, kan designas mycket 
friare efter dina önskemål, av vår samarbetande arkitekt. Tekniken 
medger flexibilitet för önskad storlek, arkitekturstil, fasad- och 
takmaterial, fönster- och dörrplaceringar, planlösning med mera. 
Ja, det blir helt enkelt arkitektritat.

MONTERAS AV FABRIKENS PERSONAL
Det finns inga garantier för att alla tillverkare av elementhus  
generellt kan uppfylla alla de nämnda fördelarna. 

– Vi kan såklart bara garantera de vinster som våra beställare gör. 
Och det beror till stor del på att husen konstrueras och beräknas 
med ovanligt stor precision i fabriken, i Estland, berättar Viktoria.

Hon ger Villanytt några prisexempel och vi noterar att samtliga 
ligger under genomsnittspriserna för jämförbara hus, på den  
svenska marknaden.

– Det är också viktigt och värdefullt för slutkunderna att stommen 
i deras hus består av trä, från förnybar och hållbar produktion. Det 
är dessutom fabrikens egen specialiserade personal som monterar 
husen ute på kundernas tomter, avslutar Viktoria på Nordic Labour.
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" Att våra elementhus monteras och blir  
vädertäta inom en vecka efter leverans, är en stor 
trygghet för både slutkunden och byggteamet " 

PRISVÄNLIGA - VACKRA - KVALITATIVA - MILJÖVÄNLIGA - ARKITEKTRITADE 

nordiclabour.com

HUS & HEM BYGGNATION
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HUS & HEM KONST

Det kan finnas något vackert i det operfekta.  
Det menar Tobias Folkesson som lämnade filmvärlden för att istället 
skildra omvärlden genom sina akvareller. Nu hittar han ut med katt, 
kaos och konst till människor genom @konstpappan på instagram.

Text: Eva Rydinger
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KONSTNÄREN TOBIAS 
FOLKESSON SÖKER SIG 
TILL DET OPERFEKTA

34
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Tobias Folkesson går sitt sista år på Konstfack och 
kombinerar konsten med småbarnsliv.  

Han kommer från filmvärlden, men har på senare 
år gått över till akvarellmålning. 

– Det var svårt att kombinera film och barn, 
samtidigt visste jag inte var jag skulle göra av min 

kreativitet. Så fick jag ärva proffsfärger och upptäckte akvarellen. 
Folk säger att det är jättesvårt, men jag kände tvärtom. Det var 
nästan fusk, berättar Tobias.

LJUSET ÄR VIKTIGT
Tobias Folkessons konstnärskap inspireras av arkitektur och 
omvärlden. Vissa är personliga saker, men det är sällan filosofiskt 
eller någon inbyggd samhällskritik. Och det är sällan människor 
ryms på pappret. 

– Jag tror att det handlar om ljuset i arkitekturen. Ljuset är 
jätteviktigt, hur det faller och hur det kan vara helt avgörande om 
det är intressant eller inte. Arkitektur kan vara fyrkantigt och ha 
olika nivåer, det ger skuggor och spännande ljus, säger Tobias.

ATT LITA PÅ PROCESSEN 
Genom sin konst försöker han förstå sig själv. Motiven är ofta 
föreställande, men suggestiva och bortom det perfekta. Tobias 
utmanar sig själv med att ”förstöra” målningen han just skapat, 
han är orädd om pappret. 

– Jag brukar bygga upp ett föreställande motiv men förstör det 
sedan gradvis. Jag kan vara halvfärdig med ett verk, men tycka 
att det är för fint, för vackert, så jag behöver skita ner. Det kanske 
är min syn på världen, jag måste återspegla hur det ser ut, annars 
blir det fake.

Nej, det är inte så tillrättalagt och Tobias litar på processen. 
Han menar att det är skönt att ha den förmågan.

– Jag kan gärna vara respektlös mot materialet. En gång fick 
jag hjälp av min katt. Jag hade frusit ner akvarellfärg och lagt 
den som en iskub att smälta mitt på pappret. Det jag inte anade 
var att min katt skulle leka med den så att den flög runt. Det var 
en kaotisk start på målningen och så får det gärna vara, berättar 
Tobias.

KONST FÖR FOLKET
Tobias konst kan man upptäcka både digitalt och reellt. Den  
ena kanalen är Instagram och hans konto @konstpappan. Och så 
ställer han ut löpande i Västerås, Stockholm och Göteborg. Men 
helst vill han möta människorna på riktigt och få möjlighet att 
samtala och reflektera tillsammans.

– Min konst är för folket. Jag kan gärna ställa ut på ett bibli-
otek eller ställen som till exempel NK och Stadsmissionen. Det 
viktiga är att komma ut i sammanhang där jag kan träffa folk 
som tänker annorlunda. Får jag inte prata om mina konstverk  
är det som att de inte existerar, säger Tobias.

Så vad betyder konstnärskapet för dig personligen? 
– Jag ser konstnärskapet som tudelat. Ena delen är att jag står 

för mig själv och mediterar med mina målningar. Andra delen är 
att komma ut och vara social och prata om det jag har gjort. Jag 
måste ha en balans där, avslutar Tobias.

" Min konst är för folket .
Det viktiga är att komma ut i 

sammanhang där jag kan träffa 
folk som tänker annorlunda "
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KONST HUS & HEMHUS & HEM KONST
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LQ Design
L Q D E S I G N . S E  

S U P P O R T @ L Q D E S I G N . S E

Dags för en ny generation att kliva upp. 
Lindqvistpallen Generation II tillverkas i Sverige av svenskt kvalitetsstål, helt enligt original- 

ritningarna från 50-talet. Den klassiska krom-finishen har fått sällskap av en svart pulverlack  

och steg och sists har uppdaterats med en modern färgpalett. I övrigt är allting som förr. 

Beställ ditt exemplar på lqdesign.se

T I L L  S A J T E N
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SMART BOKNING GER 
ROLIGARE SKIDRESA
Den som längtat efter utförsåkning i fjällen vill inte hamna i långa liftköer,  
eller mitt i backen upptäcka hur skidornas slöa kanter gör åkningen omöjlig.  
På mångas skidälskande familjer önskelista står "obegränsat åkande och  
modern anläggning, ingen trängsel eller krånglig logistik". Det här får  
Villanytt att tipsa om Sveriges nyaste alpina anläggning, Idre Himmelfjäll.  
Det är ett toppmodernt resmål som ännu inte har upptäckts av alla. 
 Text: Tom Swales

RESOR & UPPLEVELSER IDRE HIMMELFJÄLL
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Skidstjärnan Frida Hansdotter har tidigare 
nämnt för Villanytt att Idre Himmelfjäll 
är den destination som ger mest ut-
försåkning, frihet och fräschast boenden 
för pengarna. Vi ber anläggningens bok-
ningschef, Annica Staffansson, om tips för 

hur familjer ska tänka i valet av skidpass.
– För de flesta familjer som vill åka tillsammans 

under tre till fem dagar så räcker oftast skidpasset som 
bara gäller på Himmelfjäll. Nedfarterna är många, och 
de flesta är på lätt till medelnivå i svårighetsgrad. Ofta 
ligger en lite mer utmanande nedfart intill den mildare, 
så man är ändå nära varandra om man väljer olika 
backar. Här finns ju också en populär svart pist för den 
som vill ha mer utmaning. Ska man däremot stanna 
längre, och dessutom vill prova många fler och svårare 
nedfarter, så kan det större skidpasset vara rätt. Om 
man har småbarn så kanske bara en förälder i taget kan 
åka, medan den andra passar barnet. Då är mitt tips att 
köpa det skidpasset som båda kan dela på, växelvis.

TIPS KRING BOENDE
På frågan om val av boende nämner Annica att efter- 
som hela anläggningen är ny, så är även boendena 
nybyggda och i toppskick. De flesta har dessutom bastu 
och eldstad.

– Så mitt råd är att man tittar på hemsidan där alla 
boenden är samlade, och väljer utifrån önskad storlek, 
läge och de faciliteter man vill ha. Eftersom alla stugor 
och lägenheter är privatägda, så har ägarna inrett dem 
personligt. Så utifrån bilderna kan man även låta stilen 
få avgöra. 

Villanytt noterar att boendena håller mycket rimliga 
priser, vilket förklaras av att Idre Himmelfjäll ännu är 
under full utveckling.

Ett annan tips för bekymmerslös njutning i backarna 
är att inte glömma vallning och se till att skidkanterna 
är skarpa. Har man egen utrustning så bör man fixa det 
innan man reser. 

– Ja, men om man ändå kommer på det först när man 
slirar i backarna, så finns här skidverkstad med full 
service. Ska man däremot hyra utrustningen så är mitt 
råd att göra det här på plats, i stället för på hemorten. 
För om minsta fel uppstår, så kan man snabbt byta eller 
få det fixat, råder Annica.

TRÄNING - EN DEL AV GLÄDJEN
Som vuxen nybörjare kan privata skidlektioner göra att 
man snabbt når nya nivåer. Se det inte som att dyrbar 
åktid förloras, för lärandet sker ju i backen och ger 
härlig åkning.

– Jag skulle råda föräldrar att boka in barnen i skid-
skolan. Grupperna är anpassade för barnens ålder och 
erfarenhetsnivå, och det ger massor av glädje och nya 
vänner, nämner Annica.

Ett annat roligt sätt att träna balansen på skidor, 
gratis för alla med skidpasset, är med skidkarusellen. 
Eller, på det rullande åkbandet, som ligger under en 
väderskyddande glaskupol.
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IDRE HIMMELFJÄLL RESOR & UPPLEVELSER
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Annonserna för julbord är verkligen många och ser ganska lika ut. Det gör att vi 
alltmer längtar efter arrangemang och platser som kan ge oss en särskild stämning 
och gemensam upplevelse. Villanytt ber Thomas Berndtsson, på Restaurang 1869 i 
Carlstens Fästning, om råd för hur ett besök på julbord kan bli något speciellt.
Text: Tom Swales

HELA UPPLEVELSEN AVGÖR 
VILKET JULBORD VI VÄLJER

Om vår längtan efter julbordet bara 
handlade om de förväntade klassiska 
rätterna, så skulle vi nöja oss med sill, 
köttbullar och Janssons frestelse på den 
lokala pizzerian. 

– Den perfekta och oförglömliga 
julbords-upplevelsen handlar om så mycket mer, berättar 
Thomas. Många sällskap gör misstaget att boka ett 
julbord mitt i stan. Men, då är risken stor att vissa vänner 
avviker tidigt för att gå vidare mot barer och klubbar. Då 
missar man den sammansvetsande möjligheten att låta 
samtal och glädje utvecklas, eller att dansa loss tillsam-
mans efter maten. Att julbordet här ute på Marstrand är 
så populärt handlar delvis om att släktingar och kollegor 
samåker och anländer med färjan tillsammans.

Redan vid kajen välkomnas gästerna och tillsamman 
med uppklädda karoliner-soldater går de i fackeltåg upp 
till Kungsporten.

PLATS OCH LOKAL SPELAR ROLL
Julbord handlar också om traditioner, men någon histor-
isk atmosfär är svår att hitta i moderna konferensanlägg-
ningar, stora mässhallar och varuhusrestauranger.

– Om lokalen och platsen har en historisk koppling och 
spännande stämning så uppstår en mer genuin julkäns-
la. Exempelvis, här sitter gästerna under riddarsalens 
månghundraåriga stenvalv, och omges av fästningens 
mytomspunna historia. Serveringspersonalen är klädda 
i karolinernas uniformer och fångarnas dräkter, som hör 
till platsens autentiska historia, berättar Thomas.

UTÖVER DET VARDAGLIGA
Maten står naturligtvis i centrum för ett lyckat julbord. 
För att alla i sällskapet ska känna sig lika speciella så bör 
man välja en arrangör som skapar lika mycket matlycka 
för allas preferenser. 

– Ja, det ska inte spela någon roll om du älskar härliga 
charkuteri-rätter, havets läckerheter, vegetabilisk bas-
erade delikatesser, eller föredrar gluten- eller laktosfritt. 
De veganska rätterna ska aldrig kännas som undantag 
eller kompromisser, utan vara skapade med eftertanke 
och omsorg, så de även tilltalar icke-veganer. Julbordet 
handlar ju om en matupplevelse utöver det vardagliga, 
för alla.

Hemligheten bakom det är, enligt Thomas, att jul- 
bordet ska bjuda på både det efterlängtade och det  
överraskande, och dessutom vara vackert.

JULBORD RESOR & UPPLEVELSER

" Om lokalen och platsen har en historisk 
koppling och spännande stämning så  

uppstår en mer genuin julkänsla " 
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Ett nytt oändligt pysselrum för familjer och klipp-och-klistra-älskare 
har öppnat sig. Det sker med både hårdvara och den inspirerande 
mjukvaran Design Space. Villanytt träffade Shireen Selfelt på Cricut, 
som glatt häpnar över folks kreativitet.

Text: Eva Rydinger
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FIXA HEMMA HUS & HEM

TA DIN KREATIVITET  
TILL EN MAGISK NIVÅ 
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Många minns säkert dymon, den lite hårda 
textremsan man kunde trycka fram själv och 
märka upp sina saker med. Det har hänt lite 
sedan dess … Idag finns Cricut som skapar 
nästintill oändliga möjligheter för att org- 
anisera hemmet till nya nivåer, eller andra 

roliga gör-det-själv-projekt.
– Systemet har funnits i USA i många år och nu äntligen kan 

vi också i Sverige få tillgång till att kreera och skapa, på ett en-
kelt och roligt sätt. Jag hoppas att många hittar hit som tappat 
bort sin kreativa sida i vuxen ålder, säger Shireen Selfelt.

TRE OLIKA MASKINMODELLER 
Systemet är ett plattformsföretag och är egentligen både hård-
vara och mjukvara. Själva hårdvaran – skärmaskinen – finns 
i tre olika utföranden. Med den enklare kan man till exempel 
skära fram personliga kort eller namnetiketter för barnens 
kläder. Men den som vill kreera med läder och trä behöver en 
något robustare modell. 

– Min rekommendation är att börja med den lilla maskinen, 
Joy. Du kan göra etiketter, personliga presenter, skära ut vinyl 
för att använda på barnens kläder. Och för den klassiska skapa-
ren som vill ta det ett steg längre, är det den större maskinen 
som gäller. 

DESIGN SPACE – PYSSELRUMMET
Mjukvaran då, vad är det? Jo, det är Design Space, en program- 
vara och plattform där användaren kan hitta över 200 000 
projekt med bilder och inspiration. Det är också här som 
projekten skapas.

– Design Space är hjärnan bakom Cricut. Projekten skapar 
du antingen via datorn, surfplattan eller mobilen. Allt är enkelt 
och pedagogiskt uppbyggt, berättar Shireen.

Maskinerna klarar av de flesta typ av material – allt från 
vanligt enkelt A4-papper till läder. Eller tyg och tjockare vinyl. 
Till och med trä i viss tjocklek fungerar. 

– Självklart kan man använda eget material, men vi erbjuder 
också en massa eget Cricut-material för bästa resultat. Till 
exempel självlysande vinyl för att göra skojiga märken som 
lyser om natten i barnrummet eller häftiga, kusliga saker nu 
till halloween. Vi har också värmepressar, pennor, verktyg och 
massor andra tillbehör, berättar Shireen. 

COMMUNITY OCH FACEBOOK
I USA är det användarna i communityn, samt internationella 
och nationella grupper på Facebook och Instagram, som står 
för mycket tips och inspiration. En del användare har även 
upptäckt att man kan sälja sina kreationer på Etsy. 

– Communityn är en jättestor del av vårt dna. Det är våra 
användare som inspirerar, det är de som skapar och hjälper 
varandra. Det är ett lite annorlunda tänk och det blir roligt att 
få se detta växa i Sverige också. Varje dag får jag en wow- 
känsla över att det finns så många kreativa människor!  
avslutar Shireen. 

Den som är nyfiken på hur man börjar, hittar mer  
information på Start2cricut.com.
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GÖRA-SJÄLV-PROJEKT  HUS & HEM
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VÄRDEFULL KUNSKAP OCH KLOKA RÅD FÖR ETT SMARTARE VILLALIV

BYGG & FIXA
Byggnation, trädgård och renovering

Ställ rätt frågor när  
du ska slipa golven
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MICROCEMENT  
ÄLSKAT FÖR BÅDE  
STIL OCH FUNKTION

Rustika  
skärbräden 
trendar i  
svenska kök

En skiva i trä, 
unik för ditt kök

HOS OSS HITTAR DU FLERA OLIKA  

VÄRMESYSTEM  
KLIMATSMARTA PELLETSBRÄNNARE 
och även reservdelar till din pelletspanna

Mer info & kontakt: 

www.pbs.nu

Pelletsprodukter  
från kända märken:
Ariterm • CTC • Ecotec 
Metrotherm • Effecta 

Eurofire • Janfire • Nibe 
Nymo • Gordic Pellx 

Kmp Pellx • Ulma  
Roslagsbrännaren 

Värmebaronen • Zibro

Välkommen att  
kontakta oss om du 

har några frågor!
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Välj blandare aktivt. Sätt stilen på inredningen eller låt blandaren vara ett komplement. 
Och tänk hållbart med rostfritt stål. Det är tips från Anni Nilsson på Scandtap Primy 
som gärna också vill slå ett slag för skandinavisk design.

Text: Eva Rydinger
 

LÅT BLANDAREN VARA 
KÖKETS SMYCKE
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KÖK BYGG & FIXA
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Köksluckor, bänkskiva, kakel … Tre självklara 
delar som får fokus när köket ska byggas om 
eller renoveras. Men det är viktigt att även 
köksblandaren får stå i centrum. Anni Nilsson 
på Scandtap Primy håller med. 

– Köksblandaren har ett stort värde för in-
redningen i köket. Vi rekommenderar att ta med den tidigt 
i planeringsprocessen och välja den på samma sätt som när 
man väljer smycke till en outfit. Ska den vara iögonfallande 
och ta plats, eller ska den vara ett komplement?

Så hur ska man gå till väga när man väljer blandare? 
Vilka hänsyn ska man ta? 

– Tänk på design, funktion och hållbarhet. En smart 
funktion är en utdragbar pip för att kunna rikta strålen 
runt om i vasken. När det kommer till design, fundera på 
vad blandaren ska göra med inredningen. Om den ska  
kontrastera mot övrig interiör och sätta stilen kan man 
välja en blandare som sticker ut i färg eller formspråk.  
Vill man att blandaren istället ska blir ett med kökets  
design kan man välja en som går i linje med inredningen.

SLÄT INSIDA MOT BAKTERIETILLVÄXT
Anni Nilsson vill också lyfta att man inte bör glömma bort 
insidan på blandaren. I många blandare ute på marknaden 
finns en risk för bakterietillväxt.

– Det är inte alltid det första man tänker på så klart. 
Men insidan är väldigt viktig. Våra blandare är gjorda av 
rostfritt stål, de är blyfria och har en slät insida. Detta före- 
bygger att det skapas bakterier, berättar Anni. 

ROSTFRITT STÅL ÄR HÅLLBART
Det finns många fördelar med att använda en köksblan-
dare i rostfritt stål. Både ur ett hållbarhets- och estetiskt 
perspektiv. 

– Rostfritt stål innehåller inga ämnen som är skadliga 
för hälsan eller miljön och är helt fri från tungmetallen 
bly som är giftig. Det går inte heller ur tiden och skapar en 
premiumkänsla för helheten. Vår inredning är menad att 
hålla länge – både i design och funktion. 100 procent är 
återvinningsbart och ytan är enkel att rengöra och under-
hålla. Vi rekommenderar att använda Würths ädelstålsvård 
var tredje månad, det skapar en skyddande hinna mot 
fingeravtryck, fett och kalk, berättar Anni.

FÄRGAS MED PVD
Anni Nilsson vill också gärna lyfta alla läckra metall-
färger och de lite mer industriella, ultramatta nyanserna. 
Blandarna färgas med en så kallad PVD-teknik, vilket ger 
en mycket reptålig yta. 

– Det finns sju färger att välja mellan. Just nu ser vi my-
cket av vår mässingsinspirerade färg Sand, men Original 
som är det klassiska rostfria stålet är tidlöst och alltid 
populärt, säger Anni.
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Om man ska dra en gräns mellan skärbräden 
och kraftigare slaktarblock, även kallade 
”butcherblocks”, så hamnar skiljelinjen 
ungefär vid 30 millimeters tjocklek. Det 
ställs också stora krav på träkvalitet, 
hantverk och konstruktion för att de ska 

tåla att ständigt bli skurna, huggna, nedsmutsade, diskade 
och torkade.

– Ja, instämmer Emil, personligen jobbar jag alltid med 
svenska träslag när jag skapar mina bräden och block. Det 
uppskattar beställarna. I de flesta fall använder jag fina 
stycken av svensk björk, som jag stavlimmar. Genom att 
vända träådringen i motsatt riktning för varje stav, och 
limma dem samman under press, så blir konstruktionen 
enormt stark och formstabil. Mina leverantörer av trä vet 
också att jag vill ha det finaste virket.

PERSONLIG PRÄGEL OMTYCKT
Många köksentusiaster önskar både personliga och vackra 
underlag för matlagningen. Emil visar hur man kan få 
sitt monogram inbränt, eller en önskad logotyp urfräst i 
relief, i de rustika skärbrädena. Eftersom allas kök, behov 
och arbetsrutiner är olika så väljer många att måttbeställa 
skärbräden. 

– Visst. För grövre arbeten kan man ju behöva en rejäl 
tjocklek, med tyngd som ger stabilitet. Men för stora 
bräden att servera på, så är det skönare att hantera lättare 
och tunnare, tipsar Emil.

Den som beställer har ju också möjlighet att sätta mer 
individuell prägel på sitt bräde. Därför har skärbräden och 
slaktarblock även blivit alltmer populära som personliga 
gåvor och presenter.

Den personliga prägeln kan även finnas i hantverkarens 
stil. Villanytt noterar exempelvis att Blombergs bräden och 
block ofta har fasettslipade kanter i stället för rundade. 
Det ger ett elegant och välarbetat intryck, men också en 
skön känsla för handen.

BEHANDLAS MED EGEN VAXBLANDNING
Brädenas tålighet påverkas mycket av en omsorgsfull 
skyddsbehandling. Den ger bland annat beständighet mot 
fukt, fett, torrsprickor, blod, matsyror, diskmedel, varmt 
och kallt vatten. Emil ger brädena en djupgående vaxning, 
vars mix av bivax och linolja blandas efter eget recept.

– Ja, det ger mig full kontroll över råvarorna, som kom-
mer från svenska odlingar, och blandningen passar perfekt 
till mina material. En viktig del av den genuina känslan 
för brädet ligger i vetskapen om att det är hållbart och 
miljövänligt skapat.

Vaxblandningen tappas upp på verkstadens glasburkar. 
Inga engångsförpackningar av plast alltså, i Blombergs 
snickeriverkstad som domineras av maskiner från sent 
femtiotal och en doft av björk.
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" Blombergs bräden och block ofta 
har fasettslipade kanter i stället för 

rundade. Det ger ett elegant och 
välarbetat intryck, men också en 

skön känsla för handen " 

SKÄRBRÄDEN BYGG & FIXA

Många svenskar har en stor kärlek för rejäla skärbräden och slaktarblock 
av trä. De används såklart till att stycka och skära på, men de är minst 
lika omtyckta att servera på och även skapa stämning med.  
Villanytt pratar med Emil Blomberg, ”skärbrädesmakare” på  
Blomberg Compagniet, om ideal, önskemål, träslag och egenskaper.
Text: Tom Swales 

RUSTIKA SKÄRBRÄDEN 
TRENDAR I SVENSKA KÖK
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" Den som beställer har ju också möjlighet att 
sätta mer individuell prägel på sitt bräde " 
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MALMÖ  |  LOMMA  |  HELSINGBORG  |  GÖTEBORG  |  STOCKHOLM  |  golvpoolen.se

                        HAVEN | TAPWELL | MARAZZI GROUP
 Tvättställsskåp HAVEN H2/80 VALNÖT MED VIT SOLID SURFACE
 Tvättställsblandare TAPWELL ARM 071 BORSTAD BLACK CHROME
  Spegel HAVEN M2/100 OVAL
 Högskåp HAVEN H2/ HC32 VALNÖT SLIM
 Golv & vägg MARAZZI GROUP MYSTONE CEPPO DI GRÉ 600X600 MM

                       Miljön finns i butik på Jägersrovägen i Malmö.

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!


