
De senaste inredningstrenderna hos HSB 
Göteborg
Träkojor, egenbroderade lampskärmar, rosor eller betonggolv. Alternativen är 
många för dem som vill hänga med i inredningstrenderna, berättade Pernilla 
Åsberg på fredagsmorgonens frukostseminarium på HSB Göteborg.

Förutom föreläsningen, med många inspirerande bilder, bjöd HSB Göteborg på frukostpåse till alla 
som anmält sig.

Pernilla Åsberg, från Area Åsberg Interiör, har bland annat arbetat för IKEA, olika 
inredningsmagasin och reklambyråer. Vi bjöd in henne för att tala om inredning och vilka trender 
som är hetast just nu. Fem vitt skilda trender fick åhörarna ta del och inspireras av:

Woodland 
Som namnet skvallrar om handlar det om olika trämaterial. Formgivningen är rå och förenklad med 
en ”ruff” känsla. Inom trenden ryms möbler gjorda av lastpallar, grova trämaterial, tapeter av trä, 
kojor och friggebodar som smälter in i naturen. ”Woodland” uttrycker en längtan till naturen och 
landet och är kan ses som en motreaktion till våra stressade, uppkopplade liv. Det är också en 
antitrend till det superstajlade, tillrättalagda hem som varit så populärt de senaste åren. Tänk 
folklore och familjen Macahan. Eller HSBs brf Halssmycket och brf Öjersjö för den delen, där 
naturen i allra högsta grad är en del av boendet.

Happy together 
Denna glada trend rymmer kreativitet, lekfullhet, färg och materialmixar. Typiskt för ”Happy 
together” är att blanda olika material, mönster och färger till en lekfull helhet. Det är också en 
pysslig trend där man men fördel sätter sin egna prägel på prylen, t.ex. genom att brodera valfritt 
mönster på en lampskärm. Färgmässigt rymmer trenden hela spektrat – gärna på samma gång.

Cool grey 
Avskalat, enkelt och långsiktigt i en gråbeige skala sammanfattar denna trend väl. Den har en tydlig 
hållbarhetstanke där man satsar på få prylar av hög kvalitet som man kan ha resten av livet – en 
motreaktion mot konsumtionshets och slit- och slängmentalitet. Inredningsmässigt handlar det om 
rena miljöer utan krimskrams i lugna färgskalor. Materialen det handlar om är linne, bomull, ull och
mohair.

Granny style 
Här har vi en vimsig och romantisk trend som för tankarna tillbaka till 1950- och 60-talen. Bleka, 
smutsiga pasteller och rosmönster är kännetecknande och även resetemat med jordglobar och 
vykortstapeter. Ett annat populärt inslag är djur i inredningen: samlingar av till exempel hjortar, 
harar och hästar kan synas på hyllorna hos den som vill gå granny style. Om Cool grey är avskalad 
öser vi i den här trenden på för allt vi är värda med tyger, samlingar och mönster vilket bidrar till en 
ombonad och hemtrevlig känsla.

Indistrual chic 
Inreder du enligt den här trenden ska det vara lite rostigt, rustikt och patinerat. Tankarna går till 
slakterier och fabrikslokaler med betonggolv, metall, mycket lampor och en ruff känsla. Många 
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| Mer

gånger handlar det om lyxiga, dyra saker som ser enkla, råa och autentiska ut. In i gränder och 
bakgator!

För mer inspiration, gå gärna in på Area Åsberg interiörs webbplats.

Är du medlem i HSB Göteborg och vill vara säker på att få inbjudningar till våra aktiviteter? Lämna 
din e-postadress till oss så får du regelbundet ta emot digitala nyhetsbrev med erbjudanden och 
inbjudningar till aktiviteter. Klicka här 

Av Carolina Andersson

13 maj 2011

Skriv ut artikeln

Sida 2 av 2De senaste inredningstrenderna hos HSB Göteborg / Nyhetsarkiv / Om HSB / HSB - d...

2011-08-26http://www.hsb.se/omhsb/nyhetsarkiv/1.194808


