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Att få förtroendet att komma 
in i en annan människas hem 

och ha synpunkter på hur det ser ut 
och hur det skulle kunna bli med – 
ibland – enkla medel; det är speciellt 
och mycket utmanande.

Idag tänkte jag vara litet nostalgisk. 
Häromdagen behövde jag få fatt i en 
uppgift beträffande ett projekt som 
jag gjorde för några år sedan. Sträckte 
på mig och plockade ner en hel hög 

med avslutade inredningsprojekt som jag samlat på under åren.  Då slog det mig 
plötsligt, att jag verkligen har haft- och har - varierande uppdrag – alltifrån att tipsa 
om färgval och möblering i en sängkammare, till att få ritningar till ett nybygge i 
min hand, där jag har varit involverad i all inredning. Från färgsättning, köksval, 
badrumsinredning, golv, kakel, klinkers, till att möblera hela hem med möbler, 
textil, belysning, gardiner etc.  Oj, vad kul det har varit och är! 

Hur många gånger har jag inte legat vaken på nätterna och kört fast i färgsätt-
ning av exempelvis en soffa i förhållande till befintlig matta, eller färgsättning och 
uppbyggnad av ett badrum eller hur jag ska möblera i hallen? Liten är den, men 
mycket kläder ska få plats, och så vidare.

Och så har vi den mycket blygsamma och försiktiga familjen, som inte vågar el-
ler tror sig inte vilja ha någon färg alls att tala om. Hur gör man då, när man själv 
tänker i helt andra banor just här? Då gäller det verkligen att analysera kunden 
och förstå, om det är av gammal vana som de agerar eller om det faktiskt är så att 
man inte vill ha någon färg som sticker ut, eller om man kanske bara inte vågar. 
Det är inte jag som ska bo och njuta här. Jag måste vara ödmjuk och försöka vara 
analytisk. För att inte tala om, när man hamnar mitt emellan två äkta makar som 
inte har samma uppfattning om färgsättning och möblering. Det bästa i det läget 
tycker jag är att koppla på humorn för att lätta upp stämningen och förhopp-
ningsvis få båda in på samma linje (ett positivt kompromissande).  Mitt uppdrag 
i alla lägen är att få kunden nöjd och att hen känner en stark känsla av trivsel och 
harmoni i sitt eget hem, när mitt uppdrag är klart.

Väldigt viktigt för mig är att få fram, vad kunden trivs med över tid, både vad 
gäller färg och form.

Under ganska lång tid nu har jag ägnat del av min tid åt de bostadsrätter vi själva 
bygger ovanpå AKEBA. En helt ny typ av tänk för mig. Varför? – Jo, jag har ingen 
aning om vem mina kunder är i det här fallet. Förutsättningarna var givna – Fem 
bostadsrätter skulle byggas på denna mycket oregelbundna yta med sneda vinklar 
och vrår, där ingen yta är den andra lik.

Kostnaderna ska hållas på en rimlig nivå.
Här gäller det för mig att skapa rum som appellerar till många olika åldrar och 
smakinriktningar. 

Väggarna håller jag vita, det känns självklart. Lister längs golv och runt fönster 
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blir ljusgrå – för att få en lagom effekt. 
Köken är vita och grå (samma gråa färg 
som lister etcetera) med spårfrästa dörrar 
och lådor samt med matta metallhand-
tag. Mycket fräscht och passar fint in i 
miljön.

Kaklet jag har valt är lite annorlunda 
och sätter helt klart en personlig och 
charmig prägel på köken. Induktionshäll 
i samtliga kök är för mig en självklarhet 
efter att ha haft det själv nu i snart 15 år. 
Hög standard på den maskinella utrust-
ningen i såväl kök som badrum.

Badrummen går i vitt, svart och grått. 
Håller även här en diskret färgskala, som 
de flesta gillar. Här har jag dock jobbat 
med effekter i kaklet och dessutom valt 
badrumsmöbler, som jag tycker stämmer 
bra med denna gamla fastighet och som 
inte känns som några dussinvaror.

Har ”busat” till det litet för att ytterli-
gare höja känslan för den genuina fastig-
heten; i en hall har jag placerat en riktigt 
gammal dörr med karm och byggt upp 
ett gammaldags hörnskåp i pärlspont 
kring den som förvaringsutrymme.

På ett par väggar har jag låtit sätta 
natursten till en del, vilket ger en spän-
nande effekt. Garderober har jag tagit 
från Englesson. Deras fantastiska garde-
robssystem som är nytt sedan i höstas, 
går att bygga på många olika sätt och är 
jättesnyggt.

Trappräckena är i fyrkantsrör och jätt-
etuffa – de har vi själva tagit fram. Alla 
detaljer är genomtänkta och anpassade 
till fastighetens ålder och charm.

Trapporna är platsbyggda i massivt trä 
och massiva trägolv överallt, som vi lase-
rar och oljar i ljust grått. Det är oerhört 
spännande att se hur varje lägenhet vuxit 
fram och blivit till egna personligheter.

Inför visning och försäljning, som sker 
den 21 april, kommer jag att möblera 

upp en visningslägenhet också. Detta har 
jag fått en del rutin på under de senaste 
åren. Har blivit anlitad ett antal gånger 
av ett par olika byggföretag, något som 
jag uppskattar väldigt mycket.

Uteplatserna är även dem unika och 
härligt charmiga och ligger utplacerade 
på olika ställen i naturen (Södra Bergen) 
och i anslutning till huset. Ytterdörrarna 
är alla inbjudande med sin varma mörk-
röda färg.

Det är många gånger under resans 
gång, som jag tänkt att: HÄR VILL JAG 
BO! Men vi ska inte flytta! Vi blir kvar 
där vi bor ett tag till.

Bilderna i detta nummer är på delar av 
GADs sortiment – en svensk möbeltill-
verkare som håller mycket hög kvalitet i 
kombination med- i mitt tycke- utsökt 
form och funktion. Naturmaterial helt 
igenom.

Jag har följt detta gotländska företag 
från starten och många är de GAD-möb-
ler som levererats ut från oss på AKEBA 
till våra kunder under åren. 
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