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Svenska Jenny Best hittade 
hem i Kalifornien

AMERIKANSKT 
DRÖMLIV

FRÅN TAIWAN  
TILL TELEFONPLAN
Äkta makarna Hung-Ming 
Chen och Chen-Yen Wei 
lämnade livet i Taiwan för 
Sverige. Nu skapar de  
prisad design i egna före-
taget Afteroom.  sid 14

FUNKTION FÖR  
FÖRHÖJD VARDAG
En älskad kokbok, teknisk 
funktion i hemmet och en 
underbar handelsträdgård 
att göra en utflykt till. 
Joanna Drevinger inspi-
reras av tidsandan. sid 4

BISTRO MED  
KLASSISK MENY
Per Nordlind som driver 
Bistro Jarl vill bjuda på  
en smak av Paris med en 
klassisk meny. Men det  
viktiga är att alla känner 
sig välkomna.  sid 13

48 SIDOR  
INSPIRATION 
OM BOENDE
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GRÖNT

Odla med barn är poppis i vår
Böcker, kurser och skolor visar sitt intresse. Agneta Ullenius har koll 
på det växande intresset för att lära barn att odla.

HEMMA HOS

Nordiskt stil på  
terrassliv i Malibu
Hon har bott större delen av sitt 
vuxna liv i USA. Men när Jenny 
Best i Malibu ska beskriva sin stil 
kallar hon den svensk. Terrasser 
runt huset, pool och utsikt över 
Stilla havet till trots. OMSLAGSFOTO:  
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Nu är det slut med  
lånade horisonter

Stina Cederholm är redaktör för SvD Magasinet.  
stina.cederholm@svd.se

Det är något magiskt med utsikt över vatten.  
Denna vecka bjuds vi lyxvarianten – havsutsikt 
från Malibu. Men sjö- eller havsutsikt är nästan 
lika fantastiskt var man än råkar på den. På lant-
stället i Norrbotten där jag tillbringade min barn-
doms somrar strömmade älven på ena sidan och 
böljade ängar på den andra. Min far lärde mig ti-
digt att detta var livet. På familjens första utlands-
resa till Gran Canaria på 70-talet ville pappa 
knappt lämna balkongen för den ljuvliga atlant-
utsikten. Min storasyster skaffade tidigt lantställe 
på en naturtomt i en glänta vid havet. 

Själv levde jag länge nöjd på lånade horisonter – 
på de många utlandsresor jag gjorde, först på egen 
hand och sen tillsammans med man och barn. 
Men för några år sedan började det gnaga en oro  
i mig. Något fattades. En längtan efter den stillhet 
som kommer av att blicka ut över vatten. När vår 
jakt på ett lantställe satte i gång hade vi ett krite-
rium klart. Det skulle vara sjönära. Inte nödvän-
digtvis strandtomt, men med närhet till vatten.  
Vi hittade vad vi sökte på en ö. Mitt bästa morgon-
kaffe – oavsett årstid – intas numera på en terrass-
trappa lutandes mot en vägg. Därifrån blickar jag 
ut över vatten, båtbryggor och ytterligare en liten 
ö. Där finner jag det lugn jag letat.

 FOTO: LENA GRANEFELDT

STADSLIV

Expat är en 
term exklusivt 
reserverad för 
vita väster
länningar.
Jenny Damberg  
om hur ordval  
avslöjar  
hierarkier.

” 
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750 m2 utställning!

Stallarholmsvägen 31 · Högdalens industriområde
08 556 212 80 · www.hoganashuset.se
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Allt började med ett mässingsbord redan 1964. Bord-
et uppmärksammades och en småskalig tillverkning 
började hemma i  garaget. Englessons soffor och 
fåtöljer innehåller allt från Howardmodeller till mer 
klassiska varianter. Välj tyg ur det breda sortimentet 
med exklusiva tyger från Ralph Lauren Home samt 
Italien och England. 
 Möbelserien Haga har en elegant, tidlös design 
med rillor i luckor och lådor, knoppbeslag i borstat 

stål och en mjuk, varm ljusgrå nyans särskilt fram-
tagen för denna serie. 
 Englessons koncept Design Your Bed ger dig den 
unika möjligheten att själv välja tyg till din säng och 
gavel. Välj mellan fem olika sängmodeller –  Exclusive, 
Superior, Continental, Impression och  Empire.
 Ta del av klassisk svensk möbeldesign från Engles -
son och våra andra varumärken i vår stora utställning 
söder om Stockholm eller på lännamöbler.se

ERBJUDANDE
på Englesson

englesson

Till och med söndagen den 29 mars erbjuder vi kampanj priser på hela sortimentet 
från Englesson. I över 50 år har de till verkat möbler efter egen design och har  

idag ett stort urval av möbler för hemmets alla rum. Ta del av hela erbjudandet 
i vår  butiken söder om Stockholm  eller enkelt online på  lännamöbler.se. 
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SPANING

Laddat med goda idéer
4. HALLON PÅ TYG
Med inspiration från familjens 
sommarhus i Ångermanland har 
formgivaren Ida Näslund målat 
mönstret Raspberry fooliage  
i akvarell som trycks på lin. Ida 
gick ut Högskolan för design och 
konsthantverk i Göteborg 2014. 
Håll utkik på idanaslund.com.  
Cirkapris tyg: 600 kr/m. 

5. KLASSIKER I KÖKET
Hur många har inte den vita, blå 
och röda pocketkokboken ”Det 
goda franska köket” av oefter-
härmliga Julia Child? Boken gavs 
ut på 1960-talet men den första 
svenska utgåvan kom först 1980. 
Nu finns en ny upplaga med  
förord av Lotta Lundgren  
(Wahlström & Widstrand).  
Cirkapris: 215 kr. 

1. GRÖN INSPIRATION
Våren ger och tar. Men i och med 
att vi natten till söndag ställer om 
till sommartid finns inte längre 
någon återvändo. Hitta inspira-
tion till denna nya ljusa och gröna 
tid i en handelsträdgård. Zetas 
Finsmakarens trädgård ligger  
alldeles nära Kungens kurva.  
Här finns också ett trevligt kafé. 
www.zetas.se

3. NY ENERGIGIVARE
Ikeas nya möbler för att ladda 
mobiltelefoner är så smarta att de 
borde bli storsäljare. Lampa och 
bord i all ära men bäst gillar jag 
de enkla plattorna att lägga  
mobilen på. Finns för två eller 
fyra telefoner, med plats för tre  
på plattan och en via usb-porten. 
Förs i klarlackad björk och i vit 
plast. Pris: Från 349 kr. 

2. KLÄMMIG LAMPA
Arkitekt Andreas Martin Löf har 
formgivit en serie lampor som är 
enkla att placera på ställen där 
man ofta vill ha ljus men kanske 
inte en tung lampa. Clamp lamp 
kan fästas i bokhyllor eller på 
böcker. Library lamp är ett  
bokstöd i sig. Säljs bland annat 
hos Asplund men också via  
martinlof.se. Pris: Från 1 050 kr. 

Smarta uppfinningar, årstidens oundvikliga steg och en 
klassiker i ny tappning. Joanna Drevinger blandar och 
ger i vårfloden av saker.

4.1.

F
O

T
O

: JIM
M

Y
 L

IL
JA

 

2.

3.

5.

JOANNA  
DREVINGER

Boka e�  kostnadsfri�  hembesök på 
0200 - 11 45 50 eller på hemfrid.se/hemma

Man kan göra allt själv.
Eller så ber man om hjälp.
Det är inte alltid lä�  a�  hinna städa, sortera strumpor, 
putsa fönster och hämta barn på dagis. Därför fi nns Hemfrid.
Hör av dig så hjälps vi åt med vardagen!

FönsterputsTrädgårdshjälp

Strykning

Städning

Barnpassning



ADIRONDACK 
STOL MED FOTPALL 

2.290:-



06 SvD Magasinet lördag 28 mars 2015

EN FLÄKT 
AV SVERIGE 
I MALIBU

Uppe i bergen nordväst om Los Angeles, med fri sikt över  
Stilla havet, har Jenny Best sitt hem. Hon har bott i USA  
i 24 år, men känner sig fortfarande är väldigt svensk  
när det kommer till inredning. 
Text LOTTA RINGDAHL Idé STEPHANIE BJELKSTAM Foto MARTIN LÖF
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D
en vita enplansvillan i Malibu  
ligger inbäddad i grönska och  
naturen är som gjord för långa, 
stärkande promenader tillsam
mans med Maxie och Marshall – 
de båda hundarna som Jenny har 
adopterat från ett hem för om

händertagna och herrelösa hundar. 
Från husets terrass, inredd med bland annat  

rottingmöbler, stora krukor, matbord och solsängar, 
är sikten fri ut mot Stilla havet och horisonten. Men 
bada kan Jenny och familjen göra närmare än så. 

– Jag hade tur att det fanns en pool till huset, 
även om den inte hade använts de senaste 20 åren, 
säger Jenny och tillägger att det i dag är nästan 
omöjligt att få tillstånd att bygga pool i området. 

Poolen blev därför Jennys första renoverings
projekt. Det omgivande däcket lät hon bygga av 
plank som tidigare använts till byggnadsställningar. 

– Träet har en väderbiten look som jag älskar. 
Själva poolen har sedan fått en mörk gråblå ton, 
French Blue, förklarar Jenny. 

Sedan inflyttningen för några år sedan har även en 
hel del annat i huset piffats upp. Både fasaden och 
väggarna inomhus har målats om, sovrummet har 
fått ny sisalmatta och köket har renoverats – bland 
annat med Carraramarmor på bänkarna och nya 
vitvaror. Jenny har dessutom murat om två av  
husets sammanlagt tre öppna spisar. 

– Gästrummet, som från början var uteplats  
på baksidan men som nu byggts in, är husets mysi
gaste rum med synliga takbjälkar. Där finns en av de 
öppna spisarna, i 1960talsstil, säger Jenny.

Nyligen såg hon även till att få badrummen reno
verade och installerade nya skjutdörrar. Det enda 
som egentligen återstår innan huset är helt klart är 
en uppfräschning av det stora trädäcket som löper 
runt huset. Jenny hade planerat att bara byta ut 
några plankor som såg risiga ut, men det blev ett 
betydligt mer omfattande jobb än så. 

– Ja, där stötte jag verkligen på problem. Det  
visade sig att allt var ruttet. Det behövde göras om 
från grunden med både nya ritningar och ny 
bygglovsansökan, säger Jenny och tillägger att  
byråkrati och Malibu går hand i hand.   

– Men det är ganska lätt att hitta pålitlig arbets
kraft här, och så länge man är organiserad och har 
allt material i ordning går det snabbt, påpekar hon.

Trots att hon bott i USA i stort sett hela sitt vuxna liv 
finns det tydliga spår av hennes ursprung. I synner
het när det kommer till inredning. Jenny gillar det 
som är lite slitet och personligt, och hon är extra 
förtjust i sten, trä, läder och linnetyger. 

– Rent och ljust ska det vara, och ja, jag är nog 
väldigt svensk i min smak. Jag gillar naturliga mate
rial och naturliga färger. Jag har dessutom alltid  
levande ljus hemma, vilket är ovanligt här, säger hon. 

Precis som här hemma i Sverige har 1950 och 
1960talstrenden slagit stort på flera håll även  
i USA. Jenny gjorde därför ett försök att anamma 
stilen men insåg ganska snabbt att det inte var  
något för henne. 

– En annan sak som är vanlig här i USA är att 
köpa hela möbelset som matchar varandra, men 
det är heller ingenting för mig. Jag tycker mest att 
hemmen ser ut som hotellrum då, säger Jenny.

BILD SID 7
Jenny föredrar neutrala färger och 
naturliga material i sin inredning. 
Marshall, som vilar ut i vardags-
rummet, är adopterad från ett så 
kallat ”rescue center”.

SOUVENIRER
Hyllan i sovrummet rymmer 
bland annat en äkta Panamahatt 
– inköpt i Panama City, och kor-
gen är köpt i São Paolo. Den finska 
pläden har Jenny fått i födelse-
dagspresent.   UTELIV

Tomten består mest av träd och 
buskar, men på terrassen finns 
gott om plats för umgänge. 

INBYGGT
Ett av gästrummet var från bör-
jan en uteplats på baksidan. Det 
är nu husets mysigaste rum med 
synliga takbjälkar och en öppen 
spis i 1960-talsstil.

UPPLYST
Buddhalampan har Jenny köpt 
under en resa i Kina. 

SVALT
Den antika stolen har Jenny själv 
klätt om. Soffan är egen design, 
och mattorna kommer från  
Jennys firma.  

>
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Rent och ljust ska det vara, och ja, jag är nog väldigt svensk i min 
smak. Jag gillar naturliga material och naturliga färger. 

MATPLATSER
Matplatsen i köket används främst när familjen har 
gäster, annars är det bardisken som gäller. 
Matsalsbordet är köpt i Los Angeles och ”väger ett 
ton”. Teakstolarna har fått vita linneöverdrag.  

Hennes hem där på bergssluttningen består av 
ett stort sovrum med tillhörande badrum, och  
ytterligare tre sovrum, varav ett tillhör den tonårs-
sonen Curtis. Två sovrum fungerar som gästrum, 
och därutöver finns även ett separat kontor. Dess-
utom finns gästtoalett, tvättstuga, förvaringsutrym-
men och ett stort vardagsrum. Men det är köket 
som har blivit husets självklara samlingsplats. 

– Av någon anledning så hänger vi alltid i köket, 
och det oavsett hur många gäster vi har. Bardisken 
äter vi vid när vi är ensamma och när vi har mid-
dagsgäster sitter vi vid det stora runda matbordet, 
säger Jenny. 

Vid matplatsen finns också en öppen spis, och – 
som i de allra flesta amerikanska hem – även en tv. 

Men under de riktigt varma perioderna flyttar 
middagssällskapet vanligtvis ut till långbordet på 
terrassen i stället. 

– Det är som ett slags förlängning av köket, och 
där ute blir det ofta grillat så klart, tillägger Jenny. 

Det 400 kvadratmeter stora hemmet svämmar  
på intet sätt över av prylar, de som finns är noga ut-
valda och sådant som Jenny samlat på sig genom 
livet. Eftersom hon har inredningsbutik blir det 
även en del inköpsresor, och då emellanåt även en 
del privata köp. Som exempelvis det handbrodera-
de paisleyöverkastet som hon nyligen hittade under 
en resa i Indien. Det dyker även upp ett och annat 

begagnat fynd i huset. Jenny går gärna och skrotar 
på vintagemarknaden Rose Bowl i Pasadena, eller 
på loppmarknaden på Santa Monica airport.

Hon hade en egen butik i några år, men driver nu  
tillsammans med sin syster Katharina en online-
shop i stället, och en liten butik i Sydney, Australien, 
där Katharina bor.

– Just nu arbetar vi med att producera sänglinne 
i Indien som vi ska sälja i vår shop, och även till  
andra butiker, säger Jenny. 

Malibu – med sina milslånga sandstränder, hav, 
berg och rika naturliv – har blivit paradiset på  
jorden för Jenny. Men hon bekymrar sig över kom-
mersialiseringen som drabbat staden de senaste  
10 till 15 åren. Småbutikerna har ersatts av stora  
kedjor, samtidigt som Hollywoodfolket fått upp 
ögonen för området, köpt upp tomter och byggt  
jättelika villor. Men uppe hos Jenny i bergen är det 
fortfarande tämligen avskilt och privat. Dessutom 
har hon den vilda naturen precis runt knuten med 
både rådjur och prärievargar som ”grannar”. 

– Jag flyttade till Los Angeles 1989 och har bott 
här i huset sedan maj 2010, men jag skulle kunna 
tänka mig att bli ännu mera av en lantis. Flytta ut på 
riktiga landet med hästar, får och getter. Eller kan-
ske till Australien, någonstans i närheten av min 
syster.

magasinet@svd.se

Jenny Best med pojkvännen John, 
sonen Curtis och brorsdottern 
Hannah.

Ålder: 45 år.

Bor: Enplansvilla från 1963, tre  
minuter upp i bergen i nedre  
Malibu, Kalifornien. 

Gör: Driver onlinebutiken  
zoukliving.com tillsammans med 
sin syster Katharina. 

HÄR BOR
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NÖTT
Jenny gillar  
naturliga mate-
rial som trä, 
och det får  
gärna vara lite 
slitet. 

EN SUITE
Husets master bedroom har  
badrum i direkt anslutning.

NOTERAT
Jenny reser mycket och har ofta 
hus- och hundvakt. Viktiga tele-
fon  nummer och hundarnas mat-
doser står på svarta tavlan i köket. 

UTSIKT
Jennys hus bjuder på en vidsträckt 
utsikt över grannarnas tak och 
Stilla havet.  

SOVRUM
Den nya sängen, en California 
King, är för närvarande Jennys  
favoritmöbel.
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JENNY 
DAMBERG  

STADSLIV

Överlägsna ord

J
ag befinner mig i Palma, 
Mallorca. Det händer  
nästan dagligen att jag 
blir tilltalad på svenska, 
när det noteras att här 

kommer någon som låter som 
hämtad ur Emil i Lönneberga. 
Palma har en upparbetad infra
struktur för svenskar i långvarig 
exil. Svensk kyrka, svensk skola 
och en butik som säljer Kalles  
kaviar, frysta köttbullar och påsk
must, samt hälsokost och homeo
patiska läkemedel. Eventuellt har 
denna mix något att säga om den 
svenska folksjälen av i dag; det 
man förlorar på Marabou mjölk
choklad tar man igen på vetegräs. 

Utomlands får man på något 

sätt upp ögonen för hur andra ser 
på en och hur man ser på sig 
själv. I en uppmärksammad text 
för brittiska The Guardian skriver 
Mawuna Remarque Koutonin om 
den skillnad som görs på invand
rare världen över, baserat på vari
från någon kommer. Inlägget har 
delats mer än 400 000 gånger 
från tidningens sajt. 

Vi använder fortfarande ord som 
skapats för att visa på vitas över
lägsenhet, skriver Remarque 
Koutonin. Som expat. Eftersom 
expat betyder någon som befin
ner sig utomlands för att arbeta 
borde det väl vara vad alla som 
gör det kallas, menar hon. Men 

nej. Expat är en term exklusivt 
reserverad för vita västerlänning
ar. Andra som gör samma sak är 
invandrare, migranter, immi
granter, eller gästarbetare. Kvali
fikationerna är inte avgörande.

En svart person med rötterna  
i Afrika blir på sin höjd en högt 
kvalificerad immigrant, aldrig en 
expat, i Storbritannien. I ett  
inlägg för Wall Street Journals 
särskilda expatblogg noterar  
den kanadensiske författaren  
Christopher DeWolf samma 
mönster. I Hongkong kallas alla 
som likt honom själv har rötterna 
i ett västland för expats. Medan 
filippinska hushållsarbetare  
aldrig blir mer än gäster.

Ordvalet avslöjar de hierarkier 
som råder på en viss plats. 
Svenskar är expats i Asien, men 
gästarbetare när vi rensar fisk  
i Norge. I Sverige behandlar vi  
i gengäld de flesta som invandra
re: De ska anpassa sig till oss, inte 
minst genom att lära sig språket. 
Det kravet gäller alla – med un
dantag för en grupp. De som har 
engelska som modersmål.

Jag vet inte hur många gånger jag 
har fått stamma fram en beställ
ning på dålig engelska i mötet 
med en slagkraftig bartender  
eller kaféanställd, som vägrar 
försöka prata svenska. Det irrite
rar mig, eftersom det försätter 

mig i underläge. Eller så är jag 
bara bortskämd med ett överläge 
jag tar för givet. Det är fullt  
möjligt att göra sig förstådd på 
engelska i Stockholm, motviljan 
att ta sig an svenskan är begrip
lig. På många sätt är det betydligt 
mer anmärkningsvärt att notan 
kommer med ett vänligt ”varså
god” när det är dags att betala för 
falafeln i Palma.

Tips: Café Facile (Luntmakar
gatan 99). Stockholms absolut 
mest prisvärda restaurang. 

Gästarbetare, invandrare eller expat. Det finns olika infernaliska  
sätt att placera in människor i fack. Jenny Damberg funderar över 
underliggande orsaker till värdeladdade ord.

Jenny Damberg skriver om mat, 
resor och kultur.  
jenny.damberg@svd.se

DS prefers 

SE VÄRLDEN I ETT  
HELT NYTT LJUS – OCH LÅT 

VÄRLDEN SE DIG

 

 

driveds.com

AKALLA Esbogatan 8 Tel: 08-505 692 00 Mån-fre: 9-18.  Lör: 11-16   Sön: 11-16 
SPÅNGA Finspångsgatan 52 D Tel: 08-446 805 74 Mån-fre: 9.30-18  Lör: 11-16  Sön: 11-15 
UPPSALA Kumlagatan 12 Tel: 018-56 10 20 Mån-fre: 8-18 Lör: 10-15 Sön: 11-15 
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1985-2015

www.hedinbil.se

Erbjudandet gäller DS 3 VTi PureTech 82 hk 5-vxl manuell och endast bilar i lager. Bilen på bilden är extrautrustad. Bränsleförbrukning bl. körning 3,6-5,8 l/100 km, utsläpp 95-135 g CO2/
km. *Månadskostnaden på privatleasing kan endast påverkas till följd av  ändrad lagstiftning,skatteförändringar, förändringar av marknadsräntan samt extramil körda utöver den avtalade 
körsträckan. Efter 36 månaders leasingperiod återlämnas bilen till återförsäljaren. Läs mer på carplus.se. 

 
Privatleasing 
NU endast fr. 1.995:-/mån*
på ett antal utvalda bilar 

 Privatleasing - erbjudande
– Försäkring ingår
– Service ingår
– Ingen kontantinsats
– Ingen depositionsavgift
– 3 års fri vägassistans
– 36 månaders leasingavtal
– 45 000 km körsträcka

DS 3
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 MIN KROG

Paradläge för 
franskt kök

L
äget måste vara ett av 
Krogstockholms span
vänligaste – mitt emel
lan Nybroplan och 
Stureplan. Där, innanför 

de stora fönstren, har Per  
Nordlind skapat en klassiskt 
restaurang miljö med högt i tak, 
takkronor, vita dukar och läder
klädda lång soffor. Och menyn är 
lika värmande den, med både 
franska och svenska favoriter.

– Vi är inte ute efter att vara  
en nyskapande krog, förklarar 
Per Nordlind. Det här ska vara 
som på en bistro i Paris – ett  
gemytligt och varmt ställe där 
alla ska vara välkomna och känna 
sig hemma. 

En av krogens paradrätter är  
lätta och luftiga gäddfärsquenel
ler med kräftsås, en rätt som Per 
Nordlind har plockat upp från 
den legendariske franske kocken 
Fernand Point. Han hade tre 
stjärnor i Guide Michelin i 53 år 
och var en föregångare till den 
franska moderna matlagningen.

Även profiterollerna med  
vaniljglass och chokladsås är  
stående på menyn, liksom några 
andra standardrätter som stam
kunderna kräver.

– Biff Rydberg kan vi inte 
plocka bort, då blir det ett himla 
liv, konstaterar Per Nordlind. 
Detsamma gäller rårakan med 
Kalixlöjrom.

Per Nordlind har varken kockar 
eller andra restaurangmänni skor 
i släkten. Men så fick han prak
tisera på Operakällaren och där

med var saken avgjord. Under 
hela skoltiden jobbade han extra 
där och under legendarer som 
Tore Wretman, Uno Hedman, 
Werner Vögeli och Erwin Hug 
fick han lära sig vad som krävs av 
en högklassig restaurang.

– Det här var ju före upp
svinget för restaurangbran
schen. Kompisarna på Öster
malm hade helt andra framtids
planer och retade mig för mina.

Efter gymnasiet blev det fyraårig 
hotellskola i Lausanne och prak
tik hos den berömde kocken  
Fredy Girardet. Så småningom 
kom han tillbaka till Sverige, där 
han bland annat drev Villa Pauli  
i Djursholm och bjöd in en lång 
rad två och trestjärniga franska 
kockar på gästspel.

Men storstadspulsen lockade 
och 1997 tog Per Nordlind över 
Bistro Jarl. Då var krogen bara 
ungefär hälften så stor som nu 
men 2003 utökade han med  
lokalen intill. 

– Vår uteservering, som är  
öppen även vintertid, var först  
i Stockholm med att vända alla 
stolar utåt, så som det ser ut  
i Paris, berättar Per Nordlind.

De flesta av dygnets vakna tim
mar tillbringar han på sin krog. 
Per sköter rollen som restaurang
chef och är förstås mycket aktiv 
även när det gäller hur menyn ska 
se ut. Att äga fler restauranger är 
inget han traktar efter, utan Bistro 
Jarl förblir hans skötebarn.

ingrid.eriksson@svd.se

Som 15-åring fick Per Nordlind prya på  
Operakällaren. Sedan dess har det franska 
köket varit hans favorit och det har en själv-
klar plats på hans egen krog Bistro Jarl.

Text INGRID ERIKSSON Foto TOMAS ONEBORG

4–6 portioner
Degen
1 1/4 dl mjölk
1 1/4 dl vatten
1/2 tsk salt
1/2 msk socker
100 g smör
150 g vetemjöl (ca 2 1/2 dl)
3 medelstora ägg

Chokladsås
200 g mörk choklad,  

55–70 proc (efter egen smak)
2 1/2 dl grädde

Till servering
Vaniljglass

1. Lägg mjölk, vatten, salt, socker 
och smör i en kastrull. Koka upp 
och koka 1 minut. Dra av kastrul
len och vänd i siktat mjöl.

2. Sätt på plattan igen och koka 
upp tills ev vatten har dunstat 

bort. Ta bort från spisen och rör 
om tills degen har svalnat. Rör 
ner ett ägg i taget och rör tills  
degen är helt slät.

3. Värm ugnen till 200 grader.

4. Spritsa ut små bollar (ca 25) 
på ett bakplåtspapper med en 
tyll. Sätt in i ugnen och dra  
genast ner värmen till 180  
grader. Grädda bollarna i ca  
17 minuter. Låt svalna

5. Hacka chokladen och koka 
upp grädden. Häll choklad
hacket i grädden och rör om  
tills chokladen har smält. Ta  
av från plattan.

6. Skär av ett lock på ”pingpong
bollarna” och lägg på en liten 
kula vaniljglass. Lägg på locket 
och toppa med varm chokladsås 
och eventuellt ett litet grönt blad 
till dekoration. Servera resten av 
såsen vid sidan av. 

Profiteroller med vaniljglass och chokladsås

Klassiskt och gemytligt, snarare än nydanande, är det som gäller på Bistro Jarl som Per Nordlind driver sedan 1997. 
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DESIGN

PAR I GOD 
FORM

N
amnet säger allt. Afteroom – design 
för rum, men också för tid. Hung-
Ming Chen och Chen-Yen Wei har  
under vintern utsetts till Årets stjärn-
skott av ELLE Decoration, ett bevis 

för att de är här för att stanna precis som produk-
terna de skapar.

– Vi vill att våra saker ska få ett långt liv, att de ska 
åldras snyggt, säger Hung-Ming Chen. 

Det var geografin som förde dem samman. Chen-
Yen Wei var ”partygirl” och modedesigner, Hung-
Ming Chen var självutnämnd nörd i ett mobiltele-
fonföretag. Deras respektive kontor låg i samma 
område och de blev ett par. Men ett par år senare 
tröttnade Hung-Ming Chen på sina dåliga framtids-
utsikter i företaget och på att produkterna de tog 
fram hade så kort livslängd. 

– Det är en läskig bransch, en mobiltelefon ham-
nar i soptunnan efter bara ett år eller två. Jag ville 
göra produkter som folk vill behålla. Jag var 28 år, 
och om jag skulle skola om mig så var det dags.  
Annars skulle det nog aldrig bli av.

Han sökte till Konstfack i Stockholm och kom in,  
de gifte sig och började ett nytt liv i Sverige. Planen 
var aldrig att starta ett designföretag ihop, det bara 
blev så.

– I början var det nog ingen bra idé egentligen. 
Numera grälar vi åtminstone på ett konstruktivt 
sätt, säger Hung-Ming Chen och skrattar. 

– Jag gör en skiss, hon säger ”Ja”, ”Nej” eller ”Gå 
och diska”.

– Eftersom hans stil är väldigt industriell så bi-
drar jag med något lite mjukare, färg eller detaljer, 
säger Chen-Yen Wei.

– Hon säger ”Den är inte snygg. Den är ful.” och 
så hittar vi en mellanväg. 

Till en början ville Afteroom både designa och pro-
ducera själva, men vändpunkten kom efter att de 
kontaktats av danska Menu som ville producera  
deras produkter. Äntligen kunde paret fokusera på 
design snarare än administration. Än så länge har 
Menu varit ensamma om Afteroom, men ett par 
producenter till har visat intresse. Framtiden  
ser ljus ut, men paret ser sig fortfarande som ny-
komlingar. 

– Vi bor så litet att vi inte ens får plats med den 
lounge chair vi designat. Och vi drömmer om att 

kunna ställa villkor när vi tar fram en produkt, men 
än så länge gör vi precis vad kunden vill ha även om 
det råkar vara plast. Det finns ju faktiskt plast som 
åldras snyggt – den som 1960-talets telefoner  
gjordes av, säger Hung-Ming Chen.

magasinet@svd.se

Taiwanesiska äkta makarna bakom märket Afteroom 
lämnade snabba modetrender och kortlivad teknologi 
för en minimalistisk designkarriär i Sverige.
Text MARIA SOXBO

FAKTA

Afteroom
Grundades av paret Hung-Ming Chen, 36, och Chen-
Wen Wei, 35. Paret bor och arbetar vid Telefonplan  
i Stockholm. Tillsammans har de en sexårig dotter, 
som är född i Sverige.

Innan de grundade märket Afteroom fick de en för-
säljningssuccé med sin fågellampa för Designtorget, 
en stiliserad metallfågel i tunn metall som träs över 
glödlampan. Den är fortfarande ”the bread and  
butter” för paret.

Hung-Ming Chen är ett stort fan av skandinavisk  
design. Han nämner Björn Dahlström som sin  
hjälte, och även Matti Klenell.

Hung-Ming Chen och Chen-Wen Wei. FOTO: IDA BORG

STRÖMMA OUTLET
SLUTSPURT PÅ STORA UTFLYTTNINGSREAN 

VI ÖPPNAR SNART I NYA LOKALER
MINST 50% PÅ UTVALDA VAROR

PÅSLAKAN, UNDERLAKAN, MORGONROCKAR, FROTTÉ, PLÄDAR, ÖVERKAST, 
LYKTOR,BELYSNING, MÖBLER, PONCHOS, METALLFAT, LJUS, SKÄRMAR, TAVLOR

SUPERSOFT SOVKUDDAR Fr 119:-, SUPERSOFT SOVTÄCKEN Fr 319:-

BUTIKEN LIGGER VID STRÖMMA KANAL PÅ VÄRMDÖ
Måndag-Lördag 11-17 • Söndag 11-16

www.strommaoutlet.com • 08-571 406 10 • Facebook.com/strommaoutlet

STORSTÄDNING
1-50 kvm 1.200 kr
51-70 kvm 1.450 kr
71-100 kvm 1.700 kr
101-150 kvm 2.000 kr
151-200 kvm 2.400 kr
201-250 kvm 3.000 kr
251-300 kvm 3.700 kr
300 kvm - uppåt Ring för offert
Inställelseavgift på 150 kr tillkommer

HEMSTÄDNING**
1 rok 420 kr
2 rok 525 kr
3 rok 630 kr
4 rok 735 kr
5 rok 840 kr
6 rok 945 kr
7 rok 1.050 kr
8 rok - uppåt Ring för offert
** Detta pris på hemstädning är 
uppskattat. Du får ett exakt pris 
efter en bindningsfri provstädning. 
Timpris: 210 kr efter RUT-avdrag.

Alla priserna på privatpersoner 
är efter RUT-avdrag på 50% som 
görs direkt på fakturan.

FÖNSTERPUTS*
1 rok 450 kr
2 rok 550 kr
3 rok 650 kr
4 rok 700 kr
5 rok 800 kr
6 rok 850 kr
7 rok 950 kr
8 rok - uppåt Ring för offert
* Avser 4-sidiga fönster. 
Inställelseavgift på 150 kr tillkommer

FLYTTSTÄDNING***
1-50 kvm 1.700 kr
51-70 kvm 35 kr/kvm
71-100 kvm 30 kr/kvm
101-160 kvm 25 kr/kvm
161 kvm-uppåt 20 kr/kvm
*** Priserna på fl yttstädning inkluderar 
städmaterial och fönsterputs.
Inställelseavgift på 150 kr tillkommer.

KONTORSSTÄDNING
Offereras.

TRAPPSTÄDNING
Offereras.

Lugnets allé 5
120 65 Stockholm
info@hemmiljo.se
www.hemmiljo.se

tel. 020-10 00 15

Inställelseavgift vid bokning av fönsterputs, fl yttstädning och storstädning 150 kr, 
ej avdragsgill. För abonnemangskunder 0 kr i inställelseavgift på dessa tjänster. 
Avgiften ska täcka bil- och materialkostnader.

Anlitar du oss eller har du anlitat oss?
Ge oss ris eller ros på betygssajterna reco.se eller eniro.se. 
Vi uppmanar alla våra kunder att betygsätta oss efter utfört 
uppdrag. Som tack för hjälpen får du två biocheckar. 
Skicka ditt namn och adress till info@hemmiljo.se

Besök oss på svd.se/minasidor

Ta med dig din tidning  
i påskhelgen
På svd.se/minasidor är det smidigt att beställa 
tillfällig adressändring om du till exempel 
reser bort under påsken. 
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1. KROKAR
På årets möbelmässa lanserades 
varumärket NakNak. I företagets 
första kollektion har Afteroom  
bidragit med Q hook, som är en  
vidareutveckling av den klassiska 
S-kroken och ska förhindra att 
kroken följer med när man lyfter 
av det som hänger på den.  
Pris ej fastställt.

3. CYKEL
Den handgjorda cykeln Mini-Velo 
producerades i begränsad upplaga 
och korsade cykeltävlingen Tour 
de Frances estetik med de enkla 
cyklar som designduon var vana 
vid under uppväxten i Taiwan –  
en enkel vardagscykel som tas 
med överallt. Pris: 7 500 kr.

2. BORD
Sidobordet Afteroom Side Table 
är inspirerat av Bauhauserans 
strama estetik. Resultatet är ett 
stapelbart litet bord som fungerar 
lika bra utomhus som inomhus. 
Det levereras i ett platt paket  
och produceras av Menu.   
Pris:1 499 kr.

4. HÄNGARE
Minimalistiskt lekfulla hängaren 
Afteroom Coat Hanger i lackad 
aluminium lanserades för danska 
Menu sommaren 2014 och finns  
i svart och vitt. Det nästan två-
dimensionella uttrycket är typiskt 
för Afterooms avskalade form-
språk. Pris: 799 kr.

5. STOL
Superminimalistiska stolen  
Afteroom Chair har blivit märkets 
mest hyllade produkt, den utsågs 
till Årets möbel av tidningen  
Residence 2014. Det är Menus  
första stol, och finns i två varian-
ter (en med stoppad sits) samt 
som barstol – Afteroom Bar Stool. 
Pris: 1 900–3 200 kr.

 5.
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Lättodlat för barn
Morot – stora, fina frukter av 
pyttesmå frön.
Sockerärt – söt och 
god att plocka och  
knapra i sig direkt. 
Spagettipumpa –  
efter försådd är den 
snabb i starten och 
ger stora pumpor med 
spagettiliknande 
fruktkött. 
Squash – växer snabbt och 
är därmed rolig att följa. Ger  
större skördar ju mer man plockar. 
Sockerärtor– lättodlade och goda, 
behöver inte förkultiveras.
Potatis i hink – enkelt och 
spännande eftersom det inte 
går att se vad som händer 
nere i jorden. 
Popcornmajs – lite mer  
krävande men desto roliga
re att skörda de små kol
varna och poppa popcorn.
Krasse – växer snabbt. 
Solrosor – blir väldigt höga.
Jordgubbar, rabarber och 
hallon – ger en känsla av att 
gå omkring i en enda stor efter
rätt.

GRÖNT

Egen odling får 
barnen att växa

E
gentligen är det en enkel 
ekvation, tycker journa
listen Bella Linde som 
tillsammans med sin 
syster Vanja Sandgren 

har skrivit boken ”Lilla Grön
sakslandet – odla, skörda, äta”.  

– Barn + odling = framtiden. 
Jag tror det är viktigt att vi för
medlar kunskapen om grönsaks
odling till barnen. Då kan de  
själva välja om de vill eller inte vill 
odla sin egen mat. Dessutom står 
de inte handfallna om det en  dag 
visar sig att de behöver odla mat 
på egen jord – för att över leva. 

Liknande tankar har Annelie  
Johansson, till vardags är pro
jektledare vid  Rosendals träd
gård. ”Så ett frö!” heter hennes 
bok och den är rotad i odlings
verksamheten ”Lek Odla Väx!” 
där hittills mer än 300 barn har  
deltagit. Barnen brukar glade
ligen smaka på allt som de har 
odlat och  skördat tillsammans 
med trädgårdspedagogerna. 
Hela ringblommor åker in  
i munnen utan minsta tvekan. 

Erfarenheterna från verksam
heten har även resulterat i en 
handbok, ”Lek Odla Väx!” för  
pedagoger i förskola och skola.  

– Att odla groddar är det snab
baste sättet att få mat, det blir  
något ätbart på bara en vecka. 
Dessutom är det fascinerande att 
se processen när grodden bryter 
igenom skalet och blir till gröda 
enbart genom näringen som  
fröet bär med sig och lite vatten, 
säger Annelie Johansson. 

I dagarna kommer också blogg
drottningen ”Underbara Clara” 
Lidströms och  internetforskaren 
Annakarin Nybergs bok ”Odla”, 
den tredje boken i en serie gör det 
självböcker för barn i lågstadie
åldern. 

– De grödor min son har varit 
med och planterat är han betyd
ligt mer intresserad av att äta, sä
ger Clara Lidström. Man säger 
inte blää om de morötter man 
själv tagit hand om. 

Hur får man då barn intressera
de av att odla, och gilla, grön
saker?

– Ja, inte är det genom att 
sticka en bok i händerna på dem, 
säger Bella Linde. Om däremot 
en vuxen är inblandad kan man 
med en bok som vänder sig till 
barn få igång ett intresse att odla 
tillsammans. Och har man väl  
smaskat i sig sin första solmogna 
tomat eller stoppat egna jord
gubbar i munnen – då ordnar sig 
nog resten också. 

Bella Linde och Vanja Sandgren 
arbetar även med Odlarklubben, 
ett projekt som de hoppas ska  
resultera i att landets skolor  
lägger sig till med skolträd
gårdar igen. Ända fram till 
1960talet fanns trädgårdsod
ling på skolschemat för alla 
elever, och många  skolor hade 
en egen köksträdgård. Men i slu
tet av 1960talet skars statsbi
dragen ned och trädgårdskun
skap försvann ur lärarutbild
ningen. Att något redan är på 
gång kan företaget Boodla vittna 
om. De anlägger ekologiska 
trädgårdar i bostadsområden 
och utvecklar skolträdgårdar, 
både med och utan stöd av  
kommuner.

Agnes Fischer är en av initiativ
tagarna:

– Jag skulle vilja att skolträd
gården blev en självklar del av  
läroplanen. Det handlar om  
språkutveckling, inte minst för 
barn som inte har svenska som 
modersmål, men också  om ma
tematik, biologi, hälsa, ekologi 
och mycket mer. Skolbarnen be
höver komma ut och röra sig, 
inte bara sitta inomhus med sina  
laptoppar. Själva ordet ”odla” kan 
låta lite gammeldags, tycker  
Agnes Fischer. 

I själva verket tycker hon att  
de håller på med något mycket  
modernt. Odling är tidlöst. Det är  
samtiden som är förlegad.  

agneta.ullenius@svd.se

I vår kommer minst fyra odlingsböcker som 
riktar sig till barn och föräldrar. Rosendals 
trädgårds barnverksamhet är fullbokad och 
trädgårdsanläggare för skol trädgårdar  
jobbar för högtryck.

Text AGNETA ULLENIUS Foto LENA GRANEFELDT

VÄXTKRAFT
Barn ur boken 
Lek Odla Väx! 
tittar på växan-
de grödor. 

FAKTA

FAKTA

Lek och odla
Lek Odla Väx! på Rosendals träd
gård. Från Knopp och jord till  
smaka, skörda och vintervila.  
Under sex besökstillfällen får bar
nen uppleva naturens kretslopp  
genom lek och odling tillsammans 
med trädgårdspedagogerna på 
Rosendals trädgård. Hela 2015 är 
fullbokat men anmälningar till 
nästa år tas redan emot:  
lekodlavax@rosendalstradgard.se FOTO: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN
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Under eken kan du fråga vad du vill.
Saker förändras ständigt, både i omvärlden och i det egna livet, och därför 
kan det vara bra att se över bolånen med jämna mellanrum. Men hur ska 
man tänka då, när ränteläget är som det är? Ska man amortera, binda, eller 
rent av lägga om lånen helt? Kom till oss med dina funderingar, tillsammans 
hittar vi lösningar som passar just dig. Välkommen in under eken.

Läs mer på swedbank.se/stockholm

Hur stort är 
ett stort bolån?
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Vi hälsar på hemma hos matkreatören och kokboksförfattaren Lisa Lemke i prästgården 
i Skrea Backe. Där driver hon en populär gårdsrestaurang med pizza som inrikting.  
Dessutom bjuder hon på härliga recept ur sin senaste kokbok.

Pizza i prästgården

NÄSTA VECKA 



BUTIK - ÖSTERMALM
Södra Fiskartorpsvägen 30 Tel 08-698 09 90

Mån-Fre 11-18 Lör 11-16 Söndag stängt

SHOP ONLINE
shop.mille-notti.com

MILLE NOTTI CMYK 100, 76, 12, 68

20% RABATT PÅ ALLT DUN!
Njut av det skönaste dunet, som dessutom

rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet.

Just nu får du 20% rabatt på alla våra dunprodukter.

A3_svd.indd   4 2015-03-25   10.48



Boka på svd.se/accent 
Fler spännade erbjudanden finns att upptäcka på SvD accent: Kurser • Mat&Vin • Konst • Upplevelser • Resor

Nya möjligheter att lära mer 

Kurser från SvD accent

Kurs om den  
svenska herrgården
Följ med på en kurs där vi varvar teori med besök i fantastiska 
privata miljöer som annars inte är öppna för allmänheten. Vi 
får en bred skildring av den svenska herrgårdens historia och 
utveckling från 1600-talets mitt fram till 1900-talet, med sär-
skilt fokus på arkitektur och inredning.

KURSINFORMATION: 
Kursen arrangeras av Antikskolan, Stockholms Auktionsverk. 
Kursavgift: 3 450 kr. Datum: 19/5, 26/5 och 2/6 -2015. Antal 
platser: 24 st. Kursen leds av Göran Ulväng, docent i ekonomisk 
historia vid Uppsala universitet.

Lär dig teckna  
med oljepastellkritor
Välkommen på en heldagskurs där vi lär oss grunderna att 
teckna med oljepastellkritor. Alla kan delta - oavsett tidigare 
erfarenheter. Kursen som leds av Catharina Ahlström hålls i 
Magasinet på idylliska Elfviks Gård på Lidingö. Vi bekantar oss 
med materialet och gör korta övningar samt längre studier. Vi 
fokuserar på ljus och skugga samt färglära. Material ingår.

KURSINFORMATION: 
Pris: 1 950 kr. Material samt kaffe/te och lunch på Elfviks Gård 
ingår. Välj mellan två tillfällen tisdag den 19/5 eller torsdag 
den 21/5. Tid: Heldagskurs kl. 10.00-16.00.F
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Bakom fasaderna  
Arkitektur i Stockholm
I den här föreläsningsserien om fem tillfällen får vi exklusivt 
tillträde till några av Stockholms mest uppmärksammade 
byggnader, från 20-talets nyklassicism till det helt samtida. Vår 
populära kursledare Li Pamp är ansvarig för kursen som också 
gästas av flera arkitekter och experter.

KURSINFORMATION: 
Fem tisdagar den 28/4, 5/5, 12/5, 19/5 och 26/5. Tid: kl 18.00-
20.00. Första tillfället är på Arkitektur- och designcentrum, 
Skeppsholmen. Förfriskningar ingår. Promenadvänliga skor 
rekommenderas. Pris: 2 900 kr. Antal platser: 35



Länna – Nynäsvägen | 9 minuter med bil från Globen | Fri parkering | Mån–fre 10–19, lör 10–17, sön 11–17 | Tel 08-771 14 00 | info@lannamobler.se | www.lannamobler.se

Allt började med ett mässingsbord redan 1964. Bord-
et uppmärksammades och en småskalig tillverkning 
började hemma i  garaget. Englessons soffor och 
fåtöljer innehåller allt från Howardmodeller till mer 
klassiska varianter. Välj tyg ur det breda sortimentet 
med exklusiva tyger från Ralph Lauren Home samt 
Italien och England. 
 Möbelserien Haga har en elegant, tidlös design 
med rillor i luckor och lådor, knoppbeslag i borstat 

stål och en mjuk, varm ljusgrå nyans särskilt fram-
tagen för denna serie. 
 Englessons koncept Design Your Bed ger dig den 
unika möjligheten att själv välja tyg till din säng och 
gavel. Välj mellan fem olika sängmodeller –  Exclusive, 
Superior, Continental, Impression och  Empire.
 Ta del av klassisk svensk möbeldesign från Engles -
son och våra andra varumärken i vår stora utställning 
söder om Stockholm eller på lännamöbler.se

ERBJUDANDE
på Englesson

englesson

Till och med söndagen den 29 mars erbjuder vi kampanj priser på hela sortimentet 
från Englesson. I över 50 år har de till verkat möbler efter egen design och har  

idag ett stort urval av möbler för hemmets alla rum. Ta del av hela erbjudandet 
i vår  butiken söder om Stockholm  eller enkelt online på  lännamöbler.se. 



Fler spännande erbjudanden finns att upptäcka på SvD accent – Kurser • Mat&Vin • Konst • Upplevelser • Resor

Köp på svd.se/accent 

Caroline af Ugglas är både sångerska och konstnär. Hon har målat parallellt med musiken sedan hon var 20 år gammal och 
har bland annat ställt ut på Liljevalchs, vårsalongen 2012. Den grafiska portföljen Iberiska betraktelser innehåller 4 stycken 
litografier och kostar 12 000 kr. Varje litografi finns i 225 numrerade exemplar. Alla litografier är signerade av konstnären och 
kan även köpas separat för 3 500 kr styck. 

Iberiska betraktelser
Nya litografier av Caroline af Ugglas

Frihetsgudinna,  43 x 60 cm. Pris  3 500 kr

English breakfast med Niva,  60 x 43 cm. Pris  3 500 krFarmen,  60 x 43 cm. Pris  3 500 kr

 Nescafé med sällskap,  43 x 60 cm. Pris  3 500 kr
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Vacker sekelskiftesVåning-Möjlig 4:a-Välskött gårdsfastighet anno 1908
Synnerligen tilltalande sekelskiftesvåning med härlig charm och rymd. Eftersökt lugnt läge nära 
Östermalmstorg. Mycket väldisponerad sekelskiftesvåning med tidstypiska detaljer såsom höga golvlister, 
djupa fönsternischer, spegeldörrar, serveringsskåp och högt i tak. Generöst sällskapsrum med gott om 
plats för såväl soffgrupp som matsalsbord. Matsal/sovrum med djupa fönstervalv mot rofylld gård.

99 kVM
–
ÖSTERMALM

R 
O 
K3 skePPargatan 39 a, nb 

Pris 7 350 000 kr / högstbjudande aVgift 3 316 kr / mån
Visning SÖNDAG 14.00-14.45  MÅNDAG 17.00-17.30 
Mäklare Ia O’Shea 0707 28 81 90

STORGATAN 29   114 55 STOCKHOLM   08-545 675 00   WWW.OSCARSMAKLERI.SE

fint renoVerad Med genoMgående Planlösning På yPPerligt läge
Invid Strandvägen och Nybroviken ligger denna rymliga funkislägenhet med både solig balkong 
och öppen spis. Sobra färgval i symbios med tidstypisk funkischarm. Lugna kvarter med både 
citypuls och grönområden runt knuten. Välskött förening i stambytt fastighet. Djurgården, 
Östermalmstorg och Stureplan inom bekvämt gångavstånd. Hiss och säkerhetsdörr finns.

70 kVM
–
ÖSTERMALM

R 
O 
K2,5 riddargatan 21, 1 tr 

Pris 5 950 000 kr / högstbjudande aVgift 3 113 kr / mån
Visning SÖNDAG 12.00-13.00  MÅNDAG 18.00-18.30 
Mäklare Henrik Jönsson 0733 59 99 02
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 Wrede Fastighetsmäkleri |  Sibyllegatan 38   |   08 – 611 14 14   |   info@wrede.se   |   www.wrede.se

SOMMARIDYLL I 
VÄRLDSUNIKT NATURRESERVAT

ANTAL RUM: 7   BOAREA: 210 KVM + 170 KVM   TOMTAREA: 3 101 KVM

PRIS: 3 900 000 kr / bud 

För mer information och visning kontakta Johan Derelöv
johan@wrede.se   0721 – 66 10 20

KRÅKVIK 3 - GRYTS SKÄRGÅRD
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Exklusiv & arkitektritad villa, Örebro

Kom och njut av arkitekturen i denna spännande, stora villa byggd 1964. Här har arki-
tekten Endel Öunapuu format en skapelse av vinklar, ljusinsläpp och gedigna material. 
Rymliga umgängesytor, � era sovrum, vacker öppen spis med hel vägg i ski� er, nybyggt 

uterum samt dubbelgarage. Ett boende för den kräsne med låg dri� skostnad där 
säljaren utfört ett stort antal renoveringar till ett pietetsfullt skick. 

Välkomna söndag 15.00-16.00.
 Mäklare Lisa Svanlund Barkestam 0739-82 80 41. 

solskiftesgatan 16, örebro, 264 + 100 kvm, tomt: 1.233 kvm
pris: 7.900.000 kr/bud

Karlavägen 81, 114 59 Stockholm, 08-545 80 000, info@sothebysrealty.se 
Välkommen: måndag–fredag 08.00–19.00, lördag–söndag 10.00–16.00
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Våning med villakänsla & storslagen havsutsiktSekelski� es 4:a invid Strandvägen

Med ypperligt lugnt läge på återvändsgata invid Strandvägen bjuds ljus och utmärkt 
planerad sekelski� esvåning om 4 rok i toppskick. Denna charmfulla våning bevarar 

vackra klassiska detaljer såsom stuckatur, pardörrar, vackra fönsterpartier, högt till tak 
och gedigna trägolv. Här � nns trevliga sällskapsytor samt välutrustat kök, två badrum 

och möjlighet till tre sovrum. Förening med mycket god ekonomi. 
Välkomna söndag 12.00-12.45 och måndag 17.30-18.00. 

Mäklare Helena Karnsund, 0739-82 80 87.

Exklusiv våning med toppläge. Våningen har ett lugnt läge på andra våningsplanet 
med två soliga altaner/balkonger, öppen modern planlösning, stora fönsterpartier och 
en � ytande känsla av inne och ute. Spatiöst sällskapsrum med skjutdörrspartier mot 

inglasad altan i sydväst med utsikt över vattnet. Fyra sovrum, badrum med badkar och 
dusch samt separat tvättstuga. Unikt och förstklassigt boende i populär förening. 

Välkomna söndag 14.00-14.45 och måndag 19.15-19.45. 
Mäklare Helena Karnsund, 0739-82 80 87.

drakskeppsvägen 34b, 2 tr, viggbyholm, täby, 5 rok, 123 kvm 
avgift: 7.556 kr/mån, pris: 7.500.000 kr/bud

torstenssonsgatan 3, östermalm, 4 rok, 84,4 kvm 
avgift: 2.454 kr/mån, pris: 7.900.000 kr/bud

WWW.SKEPPSHOLMEN.SE38.000 följer vår livsstilskanal, www.facebook.com/skeppsholmen.sothebysrealty - Välkommen du med!Karlavägen 81, 114 59 Stockholm, 08-545 80 000, info@sothebysrealty.se 
Välkommen: måndag–fredag 08.00–19.00, lördag–söndag 10.00–16.00
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Våning med villakänsla & storslagen havsutsiktSekelski� es 4:a invid Strandvägen

Med ypperligt lugnt läge på återvändsgata invid Strandvägen bjuds ljus och utmärkt 
planerad sekelski� esvåning om 4 rok i toppskick. Denna charmfulla våning bevarar 

vackra klassiska detaljer såsom stuckatur, pardörrar, vackra fönsterpartier, högt till tak 
och gedigna trägolv. Här � nns trevliga sällskapsytor samt välutrustat kök, två badrum 

och möjlighet till tre sovrum. Förening med mycket god ekonomi. 
Välkomna söndag 12.00-12.45 och måndag 17.30-18.00. 

Mäklare Helena Karnsund, 0739-82 80 87.

Exklusiv våning med toppläge. Våningen har ett lugnt läge på andra våningsplanet 
med två soliga altaner/balkonger, öppen modern planlösning, stora fönsterpartier och 
en � ytande känsla av inne och ute. Spatiöst sällskapsrum med skjutdörrspartier mot 

inglasad altan i sydväst med utsikt över vattnet. Fyra sovrum, badrum med badkar och 
dusch samt separat tvättstuga. Unikt och förstklassigt boende i populär förening. 

Välkomna söndag 14.00-14.45 och måndag 19.15-19.45. 
Mäklare Helena Karnsund, 0739-82 80 87.

drakskeppsvägen 34b, 2 tr, viggbyholm, täby, 5 rok, 123 kvm 
avgift: 7.556 kr/mån, pris: 7.500.000 kr/bud

torstenssonsgatan 3, östermalm, 4 rok, 84,4 kvm 
avgift: 2.454 kr/mån, pris: 7.900.000 kr/bud

WWW.SKEPPSHOLMEN.SE38.000 följer vår livsstilskanal, www.facebook.com/skeppsholmen.sothebysrealty - Välkommen du med!Karlavägen 81, 114 59 Stockholm, 08-545 80 000, info@sothebysrealty.se 
Välkommen: måndag–fredag 08.00–19.00, lördag–söndag 10.00–16.00
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08-660 16 00   |   Strandvägen 23

LAGERLINGS.SE

ÖSTERMALM

KOMMENDÖRSGATAN 8P
Högt och ljust läge med öppen planlösning

ENGELBREKT

RÅDMANSGATAN 15
Ljus våning med fritt läge

YTA          86 m 2   AVGIFT         3 865 kr/mån               PRIS               7 500 000 kr
RUM        3 rum      VÅNING       4 tr, hiss               VISNING        sön 12:00-12:45 och tis 18:30-19:00

YTA          104 m 2   AVGIFT         2 918 kr/mån               PRIS               8 400 000 kr
RUM        3,5 rum      VÅNING       1 tr, hiss               VISNING        sön 11:00-11:30 och mån 18:30-19:00

08-660 16 00   |   Strandvägen 23

LAGERLINGS.SE

ÖSTERMALMSTORG

NYBROGATAN 57
Högt och fritt läge med två kungsbalkonger

VILLASTADEN

FLORAGATAN 19
Högt ljust och fritt på Floragatan

YTA          88 m 2   AVGIFT         4 064 kr/mån               PRIS              9 500 000 kr
RUM        3 rum      VÅNING       5 tr, hiss               VISNING       Sön 14:30-15:15 och tis 17:30-18:00

YTA          93 m 2   AVGIFT         4 214 kr/mån               PRIS               8 950 000 kr
RUM        3 rum      VÅNING       4 ½ tr, hiss               VISNING        Sön 13:15-14:00 och mån 17:30-18:00
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08-660 16 00   |   Strandvägen 23

LAGERLINGS.SE

ÖSTERMALM

KOMMENDÖRSGATAN 8P
Högt och ljust läge med öppen planlösning

ENGELBREKT

RÅDMANSGATAN 15
Ljus våning med fritt läge

YTA          86 m 2   AVGIFT         3 865 kr/mån               PRIS               7 500 000 kr
RUM        3 rum      VÅNING       4 tr, hiss               VISNING        sön 12:00-12:45 och tis 18:30-19:00

YTA          104 m 2   AVGIFT         2 918 kr/mån               PRIS               8 400 000 kr
RUM        3,5 rum      VÅNING       1 tr, hiss               VISNING        sön 11:00-11:30 och mån 18:30-19:00

08-660 16 00   |   Strandvägen 23

LAGERLINGS.SE

ÖSTERMALMSTORG

NYBROGATAN 57
Högt och fritt läge med två kungsbalkonger

VILLASTADEN

FLORAGATAN 19
Högt ljust och fritt på Floragatan

YTA          88 m 2   AVGIFT         4 064 kr/mån               PRIS              9 500 000 kr
RUM        3 rum      VÅNING       5 tr, hiss               VISNING       Sön 14:30-15:15 och tis 17:30-18:00

YTA          93 m 2   AVGIFT         4 214 kr/mån               PRIS               8 950 000 kr
RUM        3 rum      VÅNING       4 ½ tr, hiss               VISNING        Sön 13:15-14:00 och mån 17:30-18:00
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08-660 16 00   |   Strandvägen 23

LAGERLINGS.SE

VID STRANDVÄGEN

TORSTENSSONSGATAN 13
Attraktivt läge på Torstenssonsgatan med balkong

KARLAPLAN

NARVAVÄGEN 29
Toppläge på Narvavägen

YTA          70 m 2   AVGIFT         2 283 kr/mån               PRIS              6 500 000 kr
RUM        2 rum      VÅNING       2 tr, hiss               VISNING       sön 13:15-14:00 och mån 17:30-18:00. 

YTA          69 m 2   AVGIFT         2 874 kr/mån               PRIS               6 250 000 kr
RUM        2 rum      VÅNING       2 tr, hiss               VISNING        sön 15:45-16:30 och mån 18:30-19:00
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www.tradition.net

315 + 50 KVM   SALTSJÖ- DUVNÄS   

VISNING: Söndag, 14:00-15:00  DRIFTKOSTNAD: ca 3.167 kr/mån
ADRESS: Patrons Väg 10 MÄKLARE: Kai Boström, 0708-25 95 80 
PRIS: 11.700.000 kr 

 HÖGT LÄGE MED SOL HELA DAGEN
 VÄLSKÖTT SENFUNKIS PÅ 365 KVM
 STOR POOLANLÄGGNING I KVÄLLSSOL

 SUVERÄN PLANLÖSNING MED INREDD VIND
 SEX SOVRUM OCH HÄRLIGA SÄLLSKAPSYTOR  
 BERGVÄRME OCH GARAGE

2,5:A, 73 KVM   VASASTAN- ATLAS 

VISNING: Söndag 12:00-12:45, Måndag 17:30-18:00 AVGIFT: 3.925 kr/mån
ADRESS: Atlasmuren 16 MÄKLARE: Jessica Örn, 0706-18 13 53
PRIS: 5 100 000 kr  

 KARAKTÄRSFULL SÄLLSKAPSVÅNING
 ÖPPEN SPIS
 BALKONG MOT VACKER INNERGÅRD

 ÖPPNA SOCIALA YTOR
 HÄRLIG KÄNSLA FRÅN BYGGÅRET 1928 
 VÄLSKÖTT FÖRENING MED DETALJRIK BYGGNAD
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Östermalmsgatan 89
Vindsvåning invid Karlaplan

Lilla Skuggans Väg 63
Naturskönt på Norra Djurgården

6 rum (186+4 m2). Med en fantastisk utsikt utöver Östermalms 
takåsar ligger denna ljusa och rymliga vindsvåning med öppen 
spis. Generösa och luftiga sällskapsytor, parkettgolv, stengolv och 
en privat sovrumsdel. Tre bra sovrum med garderober. Helkaklat 
badrum med badkar, dusch och dubbla handfat. Separat gästwc 

invid hallen. Stor tvättstuga med mycket förvaring. Kök med 
anslutande matrum. I bostaden finns många tilltalande vindsde-
taljer som synliga takbjälkar, putsade murstockar, takfönster samt 
en generös takhöjd. Vindsvåningen har ett lugnt och synnerligen 
eftertraktat läge invid Karlaplan med närhet till ett rikt serviceut-

bud i Fältöversten. Endast en kort promenad till fin natur på Gärdet 
och Djurgården. Mycket representativ och välskött fastighet med 
byggår 1913.

3 rum (84+10 m2). Med fantastiskt, lugnt och privat läge invid 
vattnet på Norra Djurgården ligger vackra Lilla Ugglebo, en 
synnerligen välplanerad och charmig villa byggd 1990. Bostaden 
är i gott skick, har ett härligt ljus och vackra detaljer. Huset är högt 
beläget med fin sjöutsikt i en naturskön miljö med hagar, bad och 

skogen runt knuten. Entréplan med stort vardagsrum med öppen 
spis och platsbyggd bokhylla. Från vardagsrummet finns dubbla 
pardörrar ut till en mycket stor och solig altan om ca 50 kvm med 
fin vy över vattnet. Kök med matplats. Två sovrum samt badrum 
med badkar. Huset är ritat av arkitekt Ingrid Jonsson-Gremo. Stor 

carport med plats för två bilar samt anslutande förråd. Nära stall 
med tillgång till stallplats. En unik möjlighet att förvärva ett lantligt 
drömställe utöver det vanliga, invid Lilla Värtan och skogen, endast 
5 min från city.

Pris: 15.900.000 kr.  Avgift: 7.524 kr/mån.  Visning: Söndag 13.00-13.45. Måndag 18.15-18.45.  Östermalmsgatan 89, 6 tr.
För mer information vänligen ring Per Jansson 070-562 99 00 eller se www.perjansson.se

Pris: 11.800.000 kr. Visning: Söndag.  Lilla Skuggans Väg 63, Djurgården.
För tidsbokning och mer information vänligen ring Per Jansson 070-562 99 00 eller se www.perjansson.se

Villagatan 4
Etagevåning i Villastaden

Östermalmsgatan 42
Toppskick i Villastaden

5 rum (141 m2). Unik våning med Townhouse-känsla i en av 
Villastadens vackraste byggnader. Insynsfri etagevåning belägen 
högst upp i huset med härlig utsikt över himmel, takåsar och 
Humlegårdens grönska. Vackra och luftiga rum med högt i tak och 
stora fönsterpartier i tre väderstreck. På nedre plan finns ett stilrent 

kök, intilliggande matrum samt ett generöst och soligt vardagsrum 
med en magnifik öppen spis. På övre plan finns master bedroom 
med stor walk-in closet, större badrum med badkar och separat 
dusch. Dessutom finns möblerbar hall som kan användas som 
tvrum samt två mindre sovrum. Våningen bevara många fina origi-

naldetaljer så som takstuckaturer, spegeldörrar, spröjsade fönster 
och fiskbensparkett. Nära Stureplan med stort utbud av affärer, 
restauranger och kommunikationer. Totalrenoverad fastighet från 
1888.

4 rum (139 m2). På Östermalmsgatan i hjärtat av Villastaden 
ligger denna fantastiskt fina och välplanerade jugendvåning i 
toppskick. Rymligt sällskapsrum med vackert burspråk. Exklusivt 
och smakfullt kök i vitt och kalksten, praktisk köksö och anslutande 
matsalsdel med plats för många gäster. Påkostade vitvaror från 

Gaggenau och Siemens. Köket har utgång till en stor balkong 
mot gården. Master bedroom med intilliggande badrum och dres-
singroom. Mindre sovrum beläget mot gård. Stilrent badrum med 
dubbla handfat, ovalt fristående badkar samt dusch. Bevarade 
sekelskiftesdetaljer så som stuckatur, takrosetter, fiskbensparkett 

och eleganta pardörrar.  Genomgående påkostade materialval 
med hög standard. Ett mycket eftertraktat boende i representativ 
fastighet med byggår 1903.

Pris: 13.900.000 kr.  Avgift: 5.833 kr/mån.  Visning: Söndag.  Villagatan 4, 5 tr.
För tidsbokning och mer information vänligen ring Per Jansson 070-562 99 00 eller se www.perjansson.se

Pris: 14.000.000 kr.  Avgift: 4.923 kr/mån.  Visning: Söndag 11.45–12.30. Måndag 17.15–17.45.  Östermalmsgatan 42, 1 tr.
För mer information vänligen ring Per Jansson 070-562 99 00 eller se www.perjansson.se
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Östermalmsgatan 89
Vindsvåning invid Karlaplan

Lilla Skuggans Väg 63
Naturskönt på Norra Djurgården

6 rum (186+4 m2). Med en fantastisk utsikt utöver Östermalms 
takåsar ligger denna ljusa och rymliga vindsvåning med öppen 
spis. Generösa och luftiga sällskapsytor, parkettgolv, stengolv och 
en privat sovrumsdel. Tre bra sovrum med garderober. Helkaklat 
badrum med badkar, dusch och dubbla handfat. Separat gästwc 

invid hallen. Stor tvättstuga med mycket förvaring. Kök med 
anslutande matrum. I bostaden finns många tilltalande vindsde-
taljer som synliga takbjälkar, putsade murstockar, takfönster samt 
en generös takhöjd. Vindsvåningen har ett lugnt och synnerligen 
eftertraktat läge invid Karlaplan med närhet till ett rikt serviceut-

bud i Fältöversten. Endast en kort promenad till fin natur på Gärdet 
och Djurgården. Mycket representativ och välskött fastighet med 
byggår 1913.

3 rum (84+10 m2). Med fantastiskt, lugnt och privat läge invid 
vattnet på Norra Djurgården ligger vackra Lilla Ugglebo, en 
synnerligen välplanerad och charmig villa byggd 1990. Bostaden 
är i gott skick, har ett härligt ljus och vackra detaljer. Huset är högt 
beläget med fin sjöutsikt i en naturskön miljö med hagar, bad och 

skogen runt knuten. Entréplan med stort vardagsrum med öppen 
spis och platsbyggd bokhylla. Från vardagsrummet finns dubbla 
pardörrar ut till en mycket stor och solig altan om ca 50 kvm med 
fin vy över vattnet. Kök med matplats. Två sovrum samt badrum 
med badkar. Huset är ritat av arkitekt Ingrid Jonsson-Gremo. Stor 

carport med plats för två bilar samt anslutande förråd. Nära stall 
med tillgång till stallplats. En unik möjlighet att förvärva ett lantligt 
drömställe utöver det vanliga, invid Lilla Värtan och skogen, endast 
5 min från city.

Pris: 15.900.000 kr.  Avgift: 7.524 kr/mån.  Visning: Söndag 13.00-13.45. Måndag 18.15-18.45.  Östermalmsgatan 89, 6 tr.
För mer information vänligen ring Per Jansson 070-562 99 00 eller se www.perjansson.se

Pris: 11.800.000 kr. Visning: Söndag.  Lilla Skuggans Väg 63, Djurgården.
För tidsbokning och mer information vänligen ring Per Jansson 070-562 99 00 eller se www.perjansson.se

Villagatan 4
Etagevåning i Villastaden

Östermalmsgatan 42
Toppskick i Villastaden

5 rum (141 m2). Unik våning med Townhouse-känsla i en av 
Villastadens vackraste byggnader. Insynsfri etagevåning belägen 
högst upp i huset med härlig utsikt över himmel, takåsar och 
Humlegårdens grönska. Vackra och luftiga rum med högt i tak och 
stora fönsterpartier i tre väderstreck. På nedre plan finns ett stilrent 

kök, intilliggande matrum samt ett generöst och soligt vardagsrum 
med en magnifik öppen spis. På övre plan finns master bedroom 
med stor walk-in closet, större badrum med badkar och separat 
dusch. Dessutom finns möblerbar hall som kan användas som 
tvrum samt två mindre sovrum. Våningen bevara många fina origi-

naldetaljer så som takstuckaturer, spegeldörrar, spröjsade fönster 
och fiskbensparkett. Nära Stureplan med stort utbud av affärer, 
restauranger och kommunikationer. Totalrenoverad fastighet från 
1888.

4 rum (139 m2). På Östermalmsgatan i hjärtat av Villastaden 
ligger denna fantastiskt fina och välplanerade jugendvåning i 
toppskick. Rymligt sällskapsrum med vackert burspråk. Exklusivt 
och smakfullt kök i vitt och kalksten, praktisk köksö och anslutande 
matsalsdel med plats för många gäster. Påkostade vitvaror från 

Gaggenau och Siemens. Köket har utgång till en stor balkong 
mot gården. Master bedroom med intilliggande badrum och dres-
singroom. Mindre sovrum beläget mot gård. Stilrent badrum med 
dubbla handfat, ovalt fristående badkar samt dusch. Bevarade 
sekelskiftesdetaljer så som stuckatur, takrosetter, fiskbensparkett 

och eleganta pardörrar.  Genomgående påkostade materialval 
med hög standard. Ett mycket eftertraktat boende i representativ 
fastighet med byggår 1903.

Pris: 13.900.000 kr.  Avgift: 5.833 kr/mån.  Visning: Söndag.  Villagatan 4, 5 tr.
För tidsbokning och mer information vänligen ring Per Jansson 070-562 99 00 eller se www.perjansson.se

Pris: 14.000.000 kr.  Avgift: 4.923 kr/mån.  Visning: Söndag 11.45–12.30. Måndag 17.15–17.45.  Östermalmsgatan 42, 1 tr.
För mer information vänligen ring Per Jansson 070-562 99 00 eller se www.perjansson.se
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 WWW.EKENSTAM.COM    

ÖSTERMALM 2,5:A 64 M2 
HÖGT FRITT LÄGE • FLEXIBEL PLANLÖSNING • ÖPPEN SPIS

PRIS:  5.200.000 KR/BUD AVGIFT:   3.084 KR/MÅN 
ADRESS: ARTILLERIGATAN 85 5 TR (HISS) VISNING: SÖNDAG 29/3 12.30-13.00

VASASTAN 6:A 184 M2 
GENERATIONSVÅNING • INVID TEGNÉRLUNDEN • VARSAMT RENOVERAD

PRIS:  16.600.000 KR/BUD AVGIFT:  4.761 KR/MÅN 
ADRESS: TEGNÉRGATAN 45 2 TR (HISS) VISNING: SÖNDAG 29/3 12.00-13.00

5:A ÖSTERMALM
SEKELSKIFTESFASTIGHET & BALKONG 

150 - 250 KVM

3-4:A ODENPLAN
INVID VASAPARKEN

80-120 KVM

VARMT VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS FÖR EN 
FÖRUTSÄTTNINGSLÖS DISKUSSION SAMT KOSTNADSFRI 

VÄRDERING MAIL:  INFO@EKENSTAM.COM

 
 

FÖR KUNDERS RÄKNING 
SÖKER VI

ÖVRIGA BOSTÄDER TILL  SALU!
FÖR ATT SE HELA VÅRT UTBUD ÄR NI VÄLKOMNA ATT BESÖKA

WWW.EKENSTAM.COM

 WWW.EKENSTAM.COM    

ÖSTERMALM 3:A 89 M2 
REPRESENTATIVT • SOLIG BALKONG • SEKELSKIFTESFASTIGHET

PRIS:  8.250.000 KR/BUD AVGIFT:   2.970 KR/MÅN 
ADRESS: ARTILLERIGATAN 50 3 TR (HISS) VISNING: SÖNDAG 29/3 14.00-14.30

ÖSTERMALM 4:A 161 M2 
SEKELSKIFTESCHARM • PÅKOSTAD • INTERNATIONELL STANDARD

PRIS:  16.900.000 KR/BUD AVGIFT:  2.917 KR/MÅN 
ADRESS: ARTILLERIGATAN 25 2 TR (HISS) VISNING: RING FÖR VISNING EMIL ALCUT 0700 - 91 41 51
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ACCEPTERAT PRIS 5 950 000 KR AVGIFT 2 548 KR BOAREA 82 KVM ANTAL RUM 3 ROK ADRESS VÄSTMANNAGATAN 35, 3 TR

VISAS SÖN 29/3 13.45-14.30 &MÅN 30/3 17.45-18.15 KONTOR VASASTAN 08-599 05 100MÄKLARE ÅSA ERICSSON

Väldisponerad 3:a 82 kvm. Attraktivt läge i vacker sekelskiftesfastighet nära Odenplan. Balkong i
bästa S/V-läge. Renoveringsbehov. Pardörrar och dekorativ kakelugn (ej fungerande). Låg avgift.

3:A VASASTAN — MED HÄRLIG BALKONG I SYDVÄST OCH STOR POTENTIAL

ACCEPTERAT PRIS 7 400 000 KR AVGIFT 5 404 KR BOAREA 106 KVM BYGGÅR 1929 ADRESS SANKT ERIKSG 110, 3 TR EP 182

KWH/M²/ÅR VISAS SÖN 29/3 KL. 13.15-14.00, MÅN 30/3 KL. 18.30-19.00. KONTOR VASASTAN 08-599 05 100

Med ett fritt läge på attraktiv adress i Vasastan finner ni denna välplanerade 4:a. Sann 1920-
talskaraktär med många vackra detaljer. Totalrenoverad 2011 med hög standard. Bra brf.

4:A VASASTAN — STILFULL 4:A MED HÖGT FRITT LÄGE

ACCEPTERAT PRIS 4 475 000 KR/BUD AVGIFT 3 441 KR BOAREA 69 KVM BYGGÅR 1913 ADRESS INGEMARSGATAN 3B, 3TR

EP 159 KWH/M²/ÅR VISAS SÖN 29/3 KL. 12.00-12.45, MÅN 30/3 KL. 17.15-17.45. KONTORÖSTERMALM 08-442 87 70

I högt läge finner ni detta snygga hem med optimal planlösning, eldstad, ev möjlig balkong och
där nästan ALLT ingår i avgiften?! Vardagsrum i öppen plan med snyggt kök och två bra sovrum.

3:A VASASTAN / ÖSTERMALM —OPTIMALT PLANERADMED ALLA RÄTT!

PRIS 6 195 000 KR/BUD AVGIFT 5 652 KR BOAREA 85.5 KVM BYGGÅR 1998 ADRESSGRUBBENSRINGEN 33, 1,5 TR

EP 124KWH/M²/ÅR VISAS SÖN 29/3 KL. 14.00-14.45, MÅN 30/3 KL. 17.30-18.00. KONTOR KUNGSHOLMEN 08-653 96 00

3:A KUNGSHOLMEN-ST ERIKSOMRÅDET — PARKUTSIKT - 2 FRANSKA BALKONGER

ACCEPTERAT PRIS 2 995 000 KR AVGIFT 2 181 KR BOAREA 38 KVM BYGGÅR 1939 ADRESS FURUSUNDSGATAN 3, 5 TR EP 162

KWH/M²/ÅR VISAS SÖN 29/3 KL. 13.15-14.00, MÅN 30/3 KL. 17.30-18.00. KONTORÖSTERMALM 08-442 87 70

Charmfull och funktionell lägenhet med balkong, stora fönsterpartier och milsvid utsikt i
stambytt funkisfastighet. Vackert vardagsrum. Rogivande sovrum. Trivsamt kök. Kaklat badrum.

2:A GÄRDET — HÖGT BELÄGEN HÖRNLÄGENHET MED BALKONGOCHMILSVID VY!

www.skandiamaklarna.se

www.skandiamaklarna.se

PRIS 6 450 000 KR/BUD BOA 169 KVM ANTAL RUM 5 ROK BÅ 1999 TOMTAREA 1 420 KVM ADRESS KYRKOGÅRDSVÄGEN 4

VISAS SÖN 29/3 KL.12.00-12.45, MÅN 30/3 KL.18.30-19.15. KONTOR TÄBYMÄKLARE ÅSA JOHANSSON 070-643 83 96

TÄBY KYRKBY — EFTERTRAKTAT PÅ KYRKSIDAN.

PRIS 7 450 000 KR/BUD BOA 131 KVM BIA 131 KVM ANTAL RUM 8 ROK BÅ 1979 TOMTAREA 839 KVM ADRESSMORÄNVÄGEN 4

VISAS SÖN 29/3 KL. 13.30-14.15, MÅN 30/3 KL. 17.30-18.15. KONTOR TÄBYMÄKLARE ÅSA JOHANSSON 070-643 83 96

TÄBY VALLABRINK — STOR FAMILJEVILLA MEDMÅNGA SOVRUMOCH FINA SÄLLSKAPSYTOR

Lidingö Killinge — Trivsamt med lugnt läge och hörntomt

På lugn återvändsgata ligger denna trivsamma villa med hörntomt. 4 sovrum, stort vardagsrum
och gillestuga. Naturnära läge med närhet till bl.a. skola, bad, mataffär och Lidingöbanan.

UTGÅNGSPRIS 7 500 000 KR/BUDBOAREA 161 KVM BIAREA 6 KVM ANTAL RUM 6 ROK TOMTAREA 924 KVM ADRESS

LINGONSTIGEN 7VISAS SÖN 29/3 KL. 13.00-14.00, MÅN 30/3 KL. 18.00-18.30.MÄKLARE ÅSA LUNDGREN 070-977 18 81

Saltsjöbaden/Tattby — Direktör Lundholms ljuvliga villa!

Villan i Saltsjöbaden ritades av arkitekt Joel Norborg år 1913. Ca 330 kvm fördelat på 3 plan plus inredd källare, två stora sällskapsrum i fil, vackert burspråk, öppen
spis, fantastiskt kök, fyra till fem sovrum, spa, ångbastu och vinkällare. Huset är varsamt renoverat med fina originaldetaljer bevarade. Barnvänlig plan trädgårdstomt

om 1 889 kvm med gräsmattor, fruktträd, flera soliga uteplatser och lekstuga. Förråd och grusad uppfart med plats för många bilar. Bergvärme.

PRIS 11 400 000 KR/BUD BOAREA 220 KVM BIAREA 107 KVM ANTAL RUM 7 ROK (VARAV 4 SOVRUM) BYGGÅR 1913 TOMTAREA 1 825 KVM ADRESS TRUMPETAREVÄGEN 4 VISAS SÖN 29/3 KL. 13.00-14.00,

MÅN 30/3 KL. 17.30-18.00. KONTOR SALTSJÖBADEN 08-717 37 00MÄKLARE KARIN SCHWYZER 070-143 33 76

www.skandiamaklarna.se

www.skandiamaklarna.se
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SÄLJSTART 2015

Gör en intresseanmälan för löpande information om 

projektet på industriverket.se  
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karlssonuddare.se

BIRKASTAN – VASASTAN

Rörstrandsgatan 3 
08 522 301 80

ESSINGEÖARNA – FREDHÄLL

Primusgatan 77 
08 522 301 20

HORNSBERGS STRAND

Franzéngatan 36 
08 522 301 21

KUNGSHOLMEN

Norr Mälarstrand 62 
08 522 301 00

Årets mäklare. Sex år i rad.
Jag är specialiserad på bostadsrätter i Stockholms innerstad och arbetar alltid för 
att överträffa mina kunders förväntningar. Min bakgrund som ekonom samt att 
jag är uppvuxen i fastighetsbranschen har gjort mitt arbetssätt ytterst strukturerat 
och resultatinriktat.

2014 blev jag rankad av Aftonbladet som en av Sveriges sex främsta mäklare. 
Mina många rekordförsäljningar och toppresultat på Karlsson & Uddare sedan 
2009 har skapat åtskilliga stamkunder och rekommendationer.

Kontakta mig gärna för ditt livs bästa affär!

Jakob Jakobsson
070 769 21 00
jakob@karlssonuddare.se

V

1,5

4

1

Ekerö – härlig sjötomt – egen brygga

Kungsholmen – högst upp – balkong – utsikt

Hornsbergs Strand – hög standard – sjöutsikt 

Kungsholmen – balkong i söder – insynsfritt – högt läge

Viksundsvägen 83

Areal 6.496 m2 

Boyta 136 m2

Biyta 103 m2

6,8 milj

Sö 29/3 13-14

Må 6/4 13-14

Ingrid Frygelius

070 777 02 20

Norr Mälarstrand 100

8 tr

42 m2

3,3 milj

2.552/mån

141 kWh/m2

Sö 14-15

Må 18.30-19

Catharina Lager 
Sundberg 

070 895 49 67

Sara Lidmans  
Gata 2

Plan 2

99 m2

6,95 milj

5.166/mån

Sö 14-15

Må 18-18.30

Pia Lasses

073 544 16 00

Kungsholmsgatan 15

7 tr

45 m2

3 milj

2.541/mån

148 kWh/m2

Sö 12-12.45

Helen Larsson

0735 950 500

Trädgårdstomt med fantastiskt läge vid Mälarens strand. Stilren 1½- plansvilla med källare, 
byggd 1970. Planlösning med generösa sällskapsrum och många sovrum. Garage.

Mini-tvåa med fantastisk utsikt över staden. Balkong i sydvästläge, sol från tidig 
eftermiddag. Gemensam takterrass. Invid strandpromenad längs Norr Mälarstrand.

Mycket påkostad lägenhet i bra läge invid strandpromenaden. Balkong med 
strålande utsikt över Mälaren. Attraktivt område med bad och många restauranger.

Rymlig etta med solig balkong i söder. Insynsfritt läge. Stort kök med matplats, vardagsrum 
med fiskbensparkett. Badrum med badkar. Inre hall med garderober samt en klädkammare.
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DANDERYD | LIDINGÖ | CITY | TÄBY | NORRTÄLJE
magnussonmakleri.se | 08-410 538 00

Fantastisk 2:a - Exklusiva materialval - Stor balkong | Östermalm-Vasastan
46 M2 | 2 RUM | 2 492 KR/MÅN | ACCEPTERAT PRIS 3 295 000 KR | RUDDAMMSBACKEN 28 | SÖN 14:30-15:15.

Tomt med timmerbyggnad |Vaxholm-Resarö
TOMT 1603 KVM& 64 KVMBYGGNAD|UTGÅNGSPRIS 2 175 000 KR

TVÅ BACKARS VÄG 3 | RING 0708-700 822 FÖR VISNING.

Välplanerad trea - Öppen spis - Stambytt förening | Östermalm-Vasastan
71 M2 | 3 RUM | 3 226 KR/MÅN | ACCEPTERAT PRIS 4 900 000 KR | VALHALLAVÄGEN 53, 1TR | SÖN 12:00-12:30.

På toppadress med balkong |Vasastan
60,6 M2 | 2 RUM | 2 711 KR/MÅN | ACCEPTERAT PRIS 4 490 000 KR
VÄSTMANNAGATAN 28 A, 2 TR | SÖN 12:30-13:30 MÅN 17:30-18:00.

64 M2 | 3 RUM | 2 133 KR/MÅN | ACCEPTERAT PRIS 5 950 000 KR | RUNEBERGSGATAN 6A, 3TRÖG | SÖN 13:15-14:00.

Välkommen till denna exklusiva och topprenoverade sekelskifteslägenhet med ett av
Östermalms absolut bästa lägen, ett stenkast från Humlegården. Lägenheten har en
social öppen planlösning, högt i tak och är renoverad i mycket smakfull stil. Gott om
förvaringsmöjligheter med platsbyggda garderober i vardagsrum och sovrum. Med
stora fönster och balkong i söderläge är lägenheten perfekt placerad med mycket ljus.

Genomgående påkostade materialval där cararramarmor finns genomgående i
trapphus, kök och badrum. Denna lägenhet är drömmen för dig som värdesätter att
bo i ett modernt sekelskifteshem, med allt du kan önska dig från vinkyl till öppen
spis. Det här är ett hem som inte behöver någon förbättring, där du bara kan flytta
in. Välkommen!

Högklassig sekelskiftes 3:a - Öppen spis - Balkong | Östermalm-City
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Besök oss på innerstadsspecialisten.se
Vasastan/Östermalm/Gärdet: 08-666 00 00  Kungsholmen/Essingeöarna/Fredhäll: 08-666 00 01 

Södermalm/Gamla Stan/Sjöstaden: 08-666 00 04

1:a om 29 kvm. Vasastan - Birkastan.  
2.395.000 kr/Accepterat pris. Avgift: 1.369 kr/mån. 

Adress: Tomtebogatan 34, 2tr, hiss 
Visas: Sön 29/3 kl: 12:00-12:45 & Mån 30/3 kl: 17:00-17:30

2:a om 47 kvm. Södermalm. 
3.750.000 kr/Accepterat pris. Avgift: 2.797 kr/mån.  

Adress: Bondegatan 6, 1,5 tr, hiss 
Visas: Sön 29/3 kl: 12:30-13:15 & Mån 30/3 kl: 17:30-18:00

1,5:a om 41 kvm. Birkastan - Vasastan.
2.895.000 kr/Accepterat pris. Avgift: 2.857 kr/mån. 

Adress: Bråvallagatan 3, 1 tr, hiss 
Visas: Sön 29/3 kl: 12:45-13:30 & Mån 30/3 kl: 17:30-18:00

1:a om 26 kvm. Gärdet.
1.975.000 kr/Accepterat pris. Avgift: 1.630 kr/mån.  

Adress: Rindögatan 19, 2 tr, hiss
Visas: Sön 29/3 kl: 13:00-13:45 & Mån 30/3 kl: 18:00-18:30

1:a om 33 kvm. Hammarby Sjöstad.
2.395.000 kr/Accepterat pris. Avgift: 2.934 kr/mån.

Adress: Lugnets Allé 67, 5 tr, hiss 
Visas: Sön 29/3 kl: 14:30-15:30 & Mån 30/3 kl: 18:30-19:00

1:a om 31 kvm. Vasastan.
2.325.000 kr/Accepterat pris. Avgift: 1.862 kr/mån. 

Adress: Torsgatan 70, 2 tr, ej hiss 
Visas: Sön 29/3 kl: 13:00-13:45 & Mån 30/3 kl: 17:15-17:45 

5:a om 115 kvm. Vasastan.
4.200.000 kr/Accepterat pris. Avgift: 6.658 kr/mån.  

Adress: Ingemarsgatan 4 A, Entréplan  
Visas: Sön 29/3 kl: 14:00-14:45 & Mån 30/3 kl: 18:30-19:00
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Långa raden 7    Bostadsrätt
Accepterat pris:   14.950.000 kr
Avgift:   15.976 kr
Antal rum:   9 varav 4-5 sovrum
Boarea:   370 kvm
Energiprestanda:   99 kwh/kvm och år
Visning:   29/3 kl. 13.00-15.00, 30/3 kl. 18.00-19.30. Anmälan krävs.
För mer information eller visning ring Katarina Lind 070 – 917 00 37. 
Läs mer på www.bjurfors.se/langaraden

drömboende i anrik miljö
drottningholm

bjurfors.se
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Vi gör det personligt

Individa expanderar och etablerar sig på fler orter  
Vi erbjuder en mäklartjänst som särskiljer sig. Våra uppdragsgivare är 
de som värdesätter kvalitet och önskar anlita ett mäkleri som arbetar 
personligt, professionellt och har en god kunskap och erfarenhet av att 
förmedla vackra bostäder. I januari flyttade vi till nybyggd lokal i Norra 
Djurgårdsstaden på Östermalm. Vi planerar även att öppna nytt regions-
kontor för Nacka, Värmdö & Saltsjöbaden. Vi söker nya medarbetare.  
Kontakta oss gärna.

Individa fastighetsmäkleri AB
Fagningsgatan 11, 115 44 Stockholm
Tel: 08-121 506 01
www.individafast.se
Ansvarig fastighetsmäklare:
Iréne Hildebrandt, 0708-550311
Mail: irene@individafast.se

Marinstaden
Hus på vattnet

Lägenheter

Sjöutsikt  

Egen båtplats

Nacka

Vi gör det personligt
SÅLD

Östermalm 

2 rok

Terrass

126 786 kr/m2

Villa Sigtuna 

Utsikt Mälaren 

Totalt 293 m2

Tomt 1 196 m2 

Visning 29/3
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Vision Fastighetsmäkleri   Sturegatan 64 - Västmannagatan 54   Tel: 08-678 00 10   www.visionmakleri.se   info@visionmakleri.se

3:a Sundbyberg / Duvbo - 80 kvm
Duvkullavägen 12, 1tr  Accepterat pris: 3 650 000:- 
Avgift: 3 291:-  Visas 29/3 kl. 13.30-14.15 och 30/3 

kl. 18.45-19.15  Christina C Häggberg  0732-300 705  

1:a Östermalm - 34 kvm
Körsbärsvägen 12, 1tr  Accepterat pris: 2 325 000:-  

Avgift: 1 780:-  Visas 29/3 kl. 15.00-15.45 och 
30/3 kl. 18.00-18.30  Karolina Arphagen  0732-300 708

1:a Birkastan - 22 kvm - Kungsbalkong
Bråvallagatan 6, 5tr  Accepterat pris: 2 095 000:-  
Avgift: 1 043:-  Visas 29/3 kl. 12.00-12.45 och 

30/3 kl. 17.30-18.00  Lars Clevnert  0732-300 701

2:a Kristineberg - 36 kvm
Ola Hanssonsgatan 6, 1/2tr  Accepterat pris: 2 095 000:-  

Avgift: 2 235:-  Visas 29/3 kl. 14.00-14.45 och 
30/3 kl. 17.30-18.00  Rikard Reinedahl  0732-300 704 

Villa Värmdö / Hemmesta - 201 kvm 
Tegelstigen 18A  Accepterat pris: 8 500 000:- 

Visas söndag 29/3 kl. 12.00-12.45 
Åsa von Zweigbergk  0732-300 706

2:a Östermalm - 65 kvm
Styrmansgatan 21A, 3tr  Accepterat pris: 5 595 000:-  

Avgift: 2 008:-  Visas 29/3 kl. 14.15-15.00 och 
30/3 kl. 17.30-18.00  Marcus Pettersson  0732-300 700  

2:a Stora Essingen - 59 kvm - Balkong
Stenkullavägen 54, 3tr  Accepterat pris: 2 975 000:-  
Avgift: 2 555:-  Visas 29/3 kl. 12.00-12.45 och 30/3 

kl. 17.30-18.00  Christina C Häggberg  0732-300 705

2:a Vasastan - 50 kvm - Optimal 2:a
Accepterat pris: 3 595 000:-  Avgift: 2 595:- 

Visas 29/3 kl. 13.15-14.00 30/3 kl. 19.00-19.30  
Karolina Arphagen  0732-300 708



46 SvD Magasinet lördag 28 mars 2015

08-522 348 00 | SJONARA.SE 
FACEBOOK.COM/SJONARA

VI FINNS I VAXHOLM  
OCH PÅ ÖSTERMALM      

 >

SJÖNÄRA AVSTÅND: 1 min

Stor tillgänglighet  
och potential

Sjönära läge i Stavsnäs med två gäststugor,  
garage och båtplats. Naturskön tomt om 2 370 m². 

Nära kommunikationer. Stort renoveringsbehov! 

PRIS/BUD: 2 475 000 kronor

BRÄNNSKEPPSBACKEN 9, STAVSNÄS 
VISAS SÖNDAG 29/3 KL 12.00–12.45

Theo Dietz 070-744 44 43

 >

SJÖNÄRA AVSTÅND: 5 min

Villa med högt fritt läge
På en av Österskärs finaste höjder med fritt läge 
och solig tomt ligger detta charmiga 30-tals hus 
med stort nybyggt kök, vardagsrum med kamin, 
allrum, 3-4 sovrum. Totalyta ca 190  m²  varav  
boyta 140 m². Flera fina uteplatser med sol från 
morgon till kväll.   

PRIS/BUD: 5 850 000 kronor

NORRA ÅSVÄGEN 6, ÖSTERSKÄR 
VISAS SÖNDAG 29/3 KL 12.00–12.45

Birgitta Eklund 070-571 85 12

Spanien
...så mycket bättre!

Bostäder
Costa Blanca
Kvalité till rätt pris
08-412 007 26

maklarringencostablanca.com

FÖRÄLSKAD I TOSCANA  
ni som vill starta upp med B&B 
verksamhet eller är storfamilj 
och behöver inredning för  
ca. 10 personer. Här finns allt 
till hus och trädgården. Hör 
av er till info@casadelsale.se

Provence, charmigt, välutr. 
hus, 3rok, 48km NV Cannes, 
uthyrs veckovis sommaren 2015 
maria.gad@telia.com

sve nska
andelshus
Alla ska ha råd med fina hus.

Insats: 265 000:-
avgift: 945:-/mån 
tfn: 08-590 88 500 
www.andelshus.se

Vemdalen – 265 000 kr
#

Österlen  |  åre  |  vemdalen  |  sälen  |  gotland

Andelar erbjuds i helt nyproducerade fjällhus 
mitt i det snösäkra Vemdalen. Läget är det 
bästa tänkbara i direkt anslutning till Vem-
dalsskalets skidsystem samt till nyanlagda 
längdskidspår. Milsvidd utsikt från hus, tomt 
och veranda!!!

Med ett enastående vackert sjöläge på femte våningen ligger denna fantastiska hörnlägenhet om tre rum och 
kök. Stor möblerbar balkong med fritt frontläge mot vattnet, strandpromenaden och båtarna. Lägenheten 
har strålande sjöutsikt från alla rum med Stadshuset och Gamla stan i blickfånget. Optimal, ljus och öppen 

planlösning om 66 kvm. Stort vardagsrum, två bra sovrum. Exklusivt stilrent kök med matplats för 6-8 personer. 
Lyxigt badrum. Här bor du på ett av Stockholms attraktivaste lägen, lugnt och idylliskt med endast någon 
promenad når du City, T-centralen tillika Norr mälarstrand och Riddarfjärden. Bättre än såhär blir det inte!

5 850 000 kr/bud, 4 331 kr/mån. Kungsbro strand 21, 5 tr. Visas sön 29/3 kl 11.00-12.00, samt mån 30/3 kl 17.30-18.00
www.brspec.se

Unik 3:a Kungsbro Strand med balkong och utsikt över Klara sjö, Stadshuset och Gamla Stan

0500-480200  •  forsbergshuset.se

Välskötta & Välbelägna hem

Invid Vättern strax söder om Askersund 
ligger detta smakfullt ombyggda gamla 
magasin där nuvarande ägare bedriver 
inredningsbutik och köksutställning. Stort 
uthus för verkstad - lager m.m.

Fantastiskt boende invid Copperhill-hotellet på dryga 
650 meters höjd med fjällvärlden och Åre-skutan för 
dina fötter. Förutom ett enastående läge och mycket 
hög standard är villorna i Ivory Club II generöst utrustade 
medbekvämligheter. Missa inte det här tillfället.

INSATS: fr 265 000:- 
Avgift: fr 725:-/mån 
Tfn: 08-590 88 500 
www.andelshus.se

UtlandsobjektFritids- & Andelshus säljes

Varje dag får du möjlighet att lösa nya korsord på din läsplatta eller smarta telefon, samtidigt 
som de publiceras i tidningen. Som prenumerant* ingår de naturligtvis i din prenumeration! 
Det går också att teckna en prenumeration enbart på SvD korsord, från 49 kr/mån.

>  Läs mer på SvD.se/korsord

Lös SvD:s korsord digitalt

* SvD komplett eller SvD digital.
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Härligt boende i Frisbo - fagra Hälsingland 
Paradis i Hälsingland är nu till salu. Här har Du Din 
vardag - Din helg - Din fritid. Åker och äng är i 40 år  
odlade helt giftfria och här har bedrivits djurhållning  
i liten skala. Gödsel enbart från ko, häst o får. Värme 
från egen gallringsskog. Utmärkt f kennel m 25 djur.  
Visning:  Vecka 15 o framåt – Boka tid: 0703-336060 
Adress:   Frisbo, Bjuråker, Hudiksvalls kommun 
Utg.pris: 785.000 kr 
Boarea:  150 kvm 
Mark:      15,37 ha 
Mäklare: Irene Öjemark 
irene@remaxsverige.se           Hudiksvall - Stockholm 
 www.remaxsverige.se                 Vx: 0771-33 60 60 

Med 20 års erfarenhet i branschen hjälper  
vi Er att hitta rätt hyresgäst till Er villa/våning

Hus och lägenheter för 
uthyrning till företag
Våra företagskunder söker bostäder 
i Stockholms innerstad och närförort. 
Registrera gärna er bostad kostnadsfritt på
www.keyrelocation.se

Gumshornsgatan 13, 
114 60 Stockholm
Tel 08-587 699 66
www.keyrelocation.se

VI SÖKER LÄGENHETER OCH  
VILLOR FÖR VÅRA FÖRETAGSKUNDER  

I STOCKHOLM MED OMNEJD

Välkommen att registrera din  
bostad utan kostnad på

www.nrgab.com eller ring 08-545 895 40

08-646 33 22 / www.janstigen.se

I fantastisk skärgårdsmiljö har vi 8 st  
etagelägenheter som är under byggnation.  
Inflyttning vintern 2015/16. 3 rok 82 kvm. 
Varje lägenhet får båtplats & sjöbod.

Pris: från 2.162.400:- Avg: från 4.245:-/mån
Visas: Lördag kl. 12:00–13:00
Adress: Noretvägen 22

Skärgårdsboende på Ljusterö
Sjötomt

Lervik / Åkersberga 
Sjönära stuga 3 mil norr om 
Stockholm uthyres veckovis 
från och med v 26 
stuganlervik@telia.com

Kurser • Mat&Vin • Konst • Presenter • Upplevelser • Resor

Besök svd.se/accent 

Cortina ligger omgiven av några av alpernas vackraste 
bergstoppar. Under veckan vandrar vi i det spektaku-
lära landskapet där några av höjdpunkterna blir Tre 
Cime di Lavaredo, Cristallomassivet, Sorapissjön och 
Tofanekedjan. Våra guider erbjuder vandringar i två 
olika svårighetsgrader. Oavsett vilken grupp man väl-
jer måste man ha en viss grundkondition för vandring 
i bergsmiljö. Närheten till Venedig betyder att det finns 
möjlighet att besöka denna speciella stad under den 
vandringslediga dagen. Vi bor bekvämt på fyrstjärniga 
spa-hotellet Hotel Lajadira & Spa.

Resan är speciellt framtagen för SvD accent och går 
27 juni – 4 juli samt 25 juli – 1 augusti 2015. Den kostar 
14 650 kr per person i delat dubbelrum. WI-Resor är 
arrangör. För mer information och bokning kontakta 
dem på 0771-14 30 30  eller mejla info@wiresor.se

Allt detta ingår:
• Direktflyg Arlanda – Venedig tur och retur
• Transfer flygplats – hotell tur och retur
• Del i dubbelrum på fyrstjärnigt hotell
• Frukostbuffé
• Sex flerrättersmiddagar exklusive måltidsdryck
• En lunch exklusive måltidsdryck
• Fri tillgång till hotellets spa, pool och relaxavdelning
• Fem dagar guidade vandringar
• Transport till och från vandringar
• Svensk färdledning
• En vandringskarta per bokning

Tillkommer:
• Enkelrum 1600 kronor (dubbelrum för eget bruk)
• Uppgradering till Junior Suite: 1 600 kr/person

Vandringsresa 
till Cortina
Dolomiternas okrönta drottning
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FOTO: STEFANO ZARDINI

Vi söker attraktiva lägenheter
och villor i Stor-Stockholm.
Registrera din bostad kostnads- 
fritt på crownbostad.se eller
ring 08-500 119 31

Hyr ut din bostad till
våra företagskunder

Kulturhus på Mariaberget
www.landetmittistan.info

Trygghetsboende 75 + 3:a
92m2. Roslagsgatan 20 
Stockholm. Hörnlgh. mot park 
Ö: Hyresr. N. Gärdet, Tessinp. 
alternativ. Tel. 08- 664 31 23.

F: Vacker våning 150 m2   

centr. Göteborg Ö: 3-4 centr.  
Stockholm Tel: 070-23 78 333

Gods & Gårdar

Hyresmarknaden
Privatannonser 08-13 00 10 e-post privatannonser@svd.se 
Företagsannonser 08-13 50 00 fax 08-13 58 28 e-post fastighetsannonser@svd.se

Önskas hyra

Sök på SvD.se/vader

2

Följ vädret timme  
för timme på nätet

Uthyres

Bostadsbyte
Privatannonser 08-13 00 10 e-post privatannonser@svd.se

Bostadsrätter



För alla
Lamino lovers.

Idag är det premiär för världens största Lamino-
utställning i vår butik i Sickla Köpkvarter. Det är 
med andra ord hit du kommer för att frossa i alla 
härliga varianter av denna älskade fåtölj. Är det 
nya Lamino by Nudie som får ditt hjärta att slå 
volter? Eller är det trots allt klassikern med 
fårskinn som går hem i längden?

Du hittar din perfect match hos oss!

Vår nya Swedesemiljö bjuder på mängder 

av inredningsidéer. Förutom världens största 

Laminoutställning hittar du mäss- och vårnyheter, 

bland annat Staffan Holms nya soffa Diva och 

det populära Flowerbordet – nu helt i i ek. 

Välkommen!

svenssons.se 

BESÖK VÅR BUTIK I STOCKHOLM: SICKLA KÖPKVARTER, MARCUSPLATSEN 11–15. 
HANDLA VIA TELEFON: 0472-487 00. Fri frakt inom Sverige.
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