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9ALLT OM FRITIDSHUS

AV KATARINA  FORSBERG

NYHETER, TRENDER & HÄRLIG INSPIRATIONStugliv

… SÅ MÅNGA TYCKER att ett drömboende i Sverige  
innebär ett skärgårdshus med stora fönster och  
havsutsikt. Det visar en undersökning som Svensk  
fastighetsförmedling har gjort.28 %

❉❉ Även om bäddsoffan Ektorp från Ikea inte tillverkas längre så går det att få ett nytt överdrag.  
Här har soffan fått ett nytt liv med tyget True rose, designat av Katarina Wiklund. Ett härligt  
tyg som passar i sommarstugan, 2 999 kronor, Bemz.

Blå blommor livar 
upp den gamla soffan

TEXTILIER

Härlig te- eller kaffekanna i retrostil, 
finns även med röda lingon,  
529 kronor, floryd.se.

NYGJORT PORSLIN
I GAMMAL STIL

Glöm det där med att köra fast  
i för högt gräs, eller få drivor med 
klipp på gräsmattan. Den här 
gräsklipparen från Black & decker 
känner av hur högt och tjockt 
underlaget är och anpassar klipp-
ningen därefter. Maskinen är 
sladdlös och drivs av två batterier, 
för längre körtid. Du kan också 
välja mellan tre olika typer av 
klippning – kompostering,  
uppsamling eller sidutsläpp. 
Priset för en Black & decker  
36V med autosense, cirka,  
5 199 kronor. 

Nya klipparen 
känner av höjden 

10 ALLT OM FRITIDSHUS

Triss i läder till stugan

01. Lyxigt  
med lädersits
Fåtöljen Hanna från Ire  
möbel, klädd med läder  
från Tärnsjö, 16 990 kronor, 
Olsson & Gerthel.   

02. Snygg  
hängare
Knopplist med läder- 
öglor, 90 centimeter  
bred, 799 kronor, Granit.

03. Bänk med 
läderlock
Praktisk förvaringsbänk  
från Maze, 9 500 kronor, 
Svenssons i Lammhult.

Stugliv

Chokladblomman, eller choklad-
skära, är en favorit som verkligen 
doftar lätt av choklad. Blomman  
går att övervintra om den förvaras 
frostfritt. 

En av sommarens

vackraste blommor

Få sommar- 
stugor till salu

Utbudet av fritidshus är  
nu det lägsta på sju år. Därför 
ökar också trycket på de hus 
som finns till salu. Det visar  

ny statistik från booli.se.

01. 03.

KLASSISKT SKÅP  
I NY DESIGN

Företaget Norrgavel 
har gjort om hela sin 
förvaringsserie, och 
även de stora vitrin-
skåpen. Det massiva 

skåpet går som tidigare 
att få i olika utföranden, 

men designen är mer 
avskalad. Läs mer 
på norrgavel.se.
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Pythagoras 
Maze Interior lanserar Pythagoras av svenska formgivaren 
Gustav Rosén i fyra nya konsolfärger och hyllplan i 
två nya toner. Pythagoras är den miljövänliga hyllan 
som tillsammans med flera andra av Maze Interiors 
designmöbler prisbelönades internationellt under hösten 
2016 för sin lokala produktion, återvunna material och 
starka hållbarhetsfokus. Varje konsolpar kan vridas och 
vändas, mixas och matchas, på oändliga sätt efter behov. 
Säljs hos Svenssons i Lammhult, Åhlens, Designonline, 
Designtorget, Royaldesign, Rum21.

Wik & Walsøe 
Designstudion Wik & Walsøe utökar sitt 
glasuniversum med Falla – en serie vaser med färg 
och inspiration hämtad från den arktiska floran 
och faunan. Inspirerad av en fallande vattendroppe 
skapade designern Linda Svedal Walsøe den nya 
serien Falla för Wik & Walsøe. Namnet Falla kommer 
från fornnorska och isländska – och anspelar på en 
fallande droppe som formats av naturen.

INREDNING
Alla vill vi ha det fint och mysigt hemma...

Slettvoll
Slettvolls möbler är anpassade för vårt tuffa 
nordiska klimat. Nytt för i år är serien Porto gjord 
i handflätad konstrotting och Marty med ny och 
spännande materialblandning - teak, konstrotting 
och aluminiumram. 
Den populära serien 
Bondi utökas i år med 
en ny soffa - eller 
snarare en daybed. 
Delarna kan användas 
såsom solitärer eller 
i kombination och 
anpassas till den stora 
trädgården eller den 
lilla oasen.

Åhléns 
Till våren släpper Åhléns den nya möbelserien Lova som består av stol, 
bord och en ett mindre sideboard. Med ett nutida formspråk skapar de 
tillsammans den perfekta loungen för den urbana moderna personen. 
Möblerna är pulverlackade i en matt betonggrå nyans. Säljstart vecka 15

Hammock med fransar, 100x200 cm
Randig hammock med dekorativa fransar längs sidorna.
Stol, 70x62 cm
Metallstol med armstöd och nätmönstrad sitt- och ryggdel.
Bord, Ø45 cm
Runt metallbord för utomhusbruk med fyra ben.
Blomhylla, 65x64 cm
Ställning i metall med dubbla hyllplan.

Premium & Rum Design
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FYRA LÄSHÖRNOR

1 2 3  PLAZA INTERIÖR

Astrid
Lindgren

A
strid Lindgren började skriva på 

40-talet och skulle sedan komma 

att vara produktiv många decen-

nier därefter. Under tidigt 50-tal börja-

de hennes böcker sälja i stora upplagor 

– med andra ord ungefär samtidigt som 

Stringhyllan kom till världen. Även om 

Astrid så klart hade en läshörna gillade 

hon inte att vara stilla. Enligt sonen 

Sture var hon en 

mamma, som 

i stället för att titta 

på medan barnen 

lekte, deltog i leken 

själv. Och visst 

måste det ha varit 

just lekfullheten 

och nyikenheten 

som gjorde henne 

till en av världens 

mest älskade barn-

boksförfattare.

Bokstöd i g jutjärn av Estrid Ericson, 2 600 kr, 
Svenskt Tenn. 

Stringhylla i ek, ca 1 350 kr. 

Vägg färg Brown 
Hen, 230 kr/liter, 

Alcro. 

Frank Storage, bänk av Louise Hederström,  
9 500 kr, Maze Interior. 

Bordslampa 
Collister i stål och 

solid mässing,  
8 450 kr, Menu.

Matta Mulholland Rug, 140x200 cm, 7 999 kr, Linum.

Poster, 50x70 cm, 250 kr, Ferm Living.

Fåtölj Lilla Greven av Carl Malmsten,  
13 060 kr, Malmstenbutiken. 

allrakäraste 
syster

Astrid Lindgren

/rabén & sjögren

Hon slog igenom på 50-talet 
– estetiken från 1900-talets 

mitt får därför inspirera  
Lindgrens iktiva läshörna. 

Av  fanny hamlin 
Text rebecca öhnfeldt

Kultur
S P E C I A L
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Plaza Interiör
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Elle Decoration Sweden
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BÄST I BUTIK 
JUST NU!

HEM-
LIGT

www.artilleriet.se, www.ellos.se, www.ikea.se, www.jotex.se, 
www.lannamobler.se, www.mio.se, www.svenssons.se, www.ahlens.seKÖPSTÄLLEN

NINA KINDBRO

DOFT OCH FORM

Doftljus i keramikbehål-

lare, 149 kr, och avlång 

bricka i läder, 199 kr, 

allt från H&M home.

HÄLLERI
Handgjutna mjölk-
kannan ”Pure” från 
Mimou har matt gla-
syr. 195 kr, Ellos.

TRISS I BEN
Härligt operfekt pall 
”Offcut stool” från 
Tom Dixon. 1 900 kr, 
Länna möbler.

HÅLL DIG PÅ MATTAN

Borra ner tårna i ryamattan 

”Piza”. 240x330 cm, 2 999 kr, 

Jotex.

LILLE FRANK
Förvaringsbänken 
”Frank junior” har en 
skön lädersits. Maze, 
7 825 kr, Svenssons.

KNIVIGT
Dramatisera 
middagen 
med svarta 
besticken 
”Tillagd”. 
599 kr/24 
delar, Ikea.

SMAKFULLT
Krydda upp soffan 
med en kudde i fär-
gen ”Curry”. 1 099 
kr, Artilleriet.

DET SVÄNGER
Snyggt svängda tre-sitssof-
fan ”Watford” i tyget ”Town 
mustard”. 13 995 kr, Mio.

ALLSIDIGT LJUS
Taklampan ”Unfold” 
passar både i kök, 
hall och vardagsrum. 
1 495 kr, Rum 21.

MMMJUKTJacquardvävd pläd i 

mjukaste kvalitet. 
299 kr, H&M home.

Aftonbladet & Nya Rum

Tryck
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VILA VACKERT
Skönt, inte alltid snyggt, kan nog  
sägas sammanfatta hängmattan. 
 Affaris hängmatta tillverkad av 
 vattenhyacint bryter dock mot regeln 
och blir som ett konstverk i träd gården, 
1 495 kronor, Bloomsbury barn.

Hållbar konsumtion är förmodligen 
historiens bästa trend och den växer 
sig allt starkare. Återbrukade material 
syns i all större utsträckning – även hos de 
största  kedjorna. Ikeas bekanta blåa 
 bärkasse kommer dyka upp  
i en ny  variant när Reform 
studio från Egypten har 
använt sig av 32 chips
påsar för att göra en silvrig 
variant. Krok Bill från Maze 
i återvunnen metall och björk, 
435 kronor, Åhléns. I juli 
 lanserar Lagerhaus en kruka  
i 100 procent åter  vunnet 
 material, 59 kronor.

Trend

BRUKSVAROR I BRA MATERIAL

KRUKOR I KULÖR
Erika Pekkaris krukor med mässingsfat 
som formgavs för Svenskt tenn 2011 
har utökats med fyra nya kulörer,  
äggskalsvit, midnattsblå, ärggrön och 
ockra. Kruka, från 300 kronor, avlångt 
fat, 280 kronor.

JAPANSK POESI OCH   
SAMSPEL SKAPAR MÖBEL
Danska &traditions nya modulsoffa  
Isole är designad av Oki Sato och Luca 
Nichetto. De båda skissade fram soffan 
genom att praktisera Tanka, en 
 traditionell genre inom japansk poesi 
där en person börjar dikten och den 
andra slutför den. Sato skapade den 
runda formen, Nichetto avslutade genom 
att rita stommen. Pris från 5 999 kronor.

NYHETER OCH TRENDER OM INREDNING, MAT OCH TRÄDGÅRD

ORGANISK KUDDE
Apple cinnamon heter den varma 
färgen på kudden Roa från danska 
Oyoy, 40× 60 centimeter, 639 kronor, 
Designonline.se.

SvD Magasinet Interior Design Today Couch Magazine
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LÖRDAG 19 AUGUSTI 2017

VÄLKOMMEN IN sid 2

Jesper Tillberg håller  
koll på nyheterna i 
Designstockholm.

BOSTAD sid 13

En lovsång  till vår älskade 

balkong – och hur den 
 höjer värdet på ditt hem. 

DESIGN sid 14

Finlands bidrag till design-

priset på Formex-mässan 

vurmar för träets magi.
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” Pedro Almodóvar – alla hans filmer 
är fulla av färg, form, mönster och 
energi.”  MONICA KYLÉN om sin favoritkreatör 

LOTTA SER HEMMET 
SOM SITT PROVRUM  
Vd:n på Maze Interior ser fram emot 
veckans spännande designmässa. Sid 06

SvD Magasinet
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