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»Att göra om behöver
inte bli ett jätteprojekt«
Nu ska våra hem spegla vår
omsorg för naturen. Allt är
möjligt i höstens trend som
uppmuntrar till miljömedvetenhet. Inredaren Pernilla Åsberg
har koll på läget.

Pernillas tips till dig
som vill göra en
större förändring:
■ Samla inspiration från det
du gillar mest. Tapetprover,
tidningsurklipp med mer.
■ Planera. Rita upp hemmet
och klipp ut möblerna i skalenlig
storlek från ett papper. Testa dig
fram till den bästa lösningen.
■ Töm ut allt. Sätt sedan bara
tillbaka det du behöver. Våga
välja bort, oftast har man för
mycket prylar och det ger ett
stökigt intryck.
■ Arbeta med belysning och
ljussättning. Det ska vara 5–8
ljuskällor i varje rum.
■ Använd dig av personliga
saker, detaljer som gör ditt hem
personligt och visar att det är du
som bor där.
■ Tänk på helheten.
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ärproducerade produkter och
nya möbler som sätts samman av
gamla saker ingår i höstens inredningstrender. Det kan handla
om en lampa gjord av gamla plastmuggar
eller en stolsdyna som har vävts ihop av
vännernas skänkta t-shirtar. Det finns stora
möjligheter att inreda miljömedvetet för
den som vill.
– Inredning är en livsstil. Det är så
mycket som spelar in, från tycke och smak
till ekonomi. Dessutom ska inredningen
passa just dig, säger Pernilla Åsberg som
har inrett HSB Göteborgs visningslägenheter i brf Halssmycket.
Att inredningen är funktionell och har
smarta lösningar är också viktigt menar
Pernilla.
– Och man får inte glömma detaljerna
som gör hemmet personligt och som visar
att det är du som bor där.
Det blir allt vanligare att ta hjälp av
en inredare för att få vägledning kring
specifika önskemål. En del vill ha en
helhetslösning medan andra tycker
det är tillräckligt med ett par timmars
konsultation.
– Allmänheten har börjat inse att det
inte behöver vara dyrt att ta hjälp av en
inredare ett par timmar. Då hinner vi gå
igenom behov och önskemål. Efter det
väljer många att göra jobbet själva med
utgångspunkt i det stilcollage vi har satt
ihop.
Med nya färger skapar man snabbt och
relativt enkelt ett helt nytt intryck. Pernilla
har flera goda råd till den som vill göra
om hemma själv.
– Tapeter blir allt vanligare, och i dag
går trenden mer mot att tapetsera hela
rum istället för tidigare, då en fondvägg
var det vanligaste, berättar Pernilla.
– Det behöver inte vara ett jätteprojekt
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»Den här lägenheten
gjordes ljus med mycket
trämaterial. En modern och
basic stil. Jag föreställer
mig att en ung kille skulle
kunna bo här«, förklarar
Pernilla som har inrett
visningslägenheterna i brf
Halssmycket.

Pernilla Åsberg höll uppskattade föredrag om inredning under Hallsåsdagarna.

Vi fångade upp ett par röster efter ett av föredragen:
Vad fick du för inspiration i dag?
Kommer du att göra några inredningsförändringar hemma i höst och vinter?
Sammy Salmela
– Den rena avskalade
stilen, där materialvalen
präglas av naturen tilltalar
mig mycket.
– Om jag ska göra om
hemma vill jag använda trä
och sten som jag sen ger en
exklusiv touch utan att det blir pråligt.

att göra om hemma. En enkel och bra
lösning är att ha en och samma grundbas,
till exempel vita väggar överallt. Sedan
kan man ha byta ut rummets atmosfär
med nya färgteman på exempelvis mattor,

Anne Kaukosalo
– Jag har inrett hemma i
säkert tio år nu, men tycker
fortfarande att det är spännande att få nya intryck
och idéer. Jag tycker att
inredning är jättekul.
– Nu blir det nog inga förändringar hemma hos mig på ett tag, men det
är alltid intressant att se vad som är trendigt.

gardiner och prydnadssaker. Ett annat
alternativ är att förändra basen – hela
rummets intryck förändras om man målar
om. Gör det extra spännande genom att
byta färg i taket eller på ett golv. ■

