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SANDATEX GRUNDADES 1983 och har sedan 
dess distribuerat markisväv, tillverkade av det an-
rika italienska familjeföretaget Para’, men också 
solskydd för inomhusbruk – med fokus på håll-
bar skandinavisk design och produkter av högsta 
kvalitet.

HÄNG MED IN I VÅR VÄRLD som handlar om 
att skapa rum för sköna stunder – såväl inomhus 
som utomhus. Följ med oss när vi vill inspirera 
dig med samtal och funderingar med intressanta 
personligheter. Vi pratar inredning utifrån föns-
ter och uteplatser och vi delar med oss av våra 

bästa tips för dina skönaste dagar i solen och 
skuggan.

Vi önskar dig en skön stund med magasinet 
INNE & UTE!

Art director och produktion: darlyng form, Elisabeth Lyngbo Sundell
Projektledare: Sandatex, Lena Blomgren 

Tryck: Billes Tryckeri  
sandatex.se

INNEHÅLL

6 REPORTAGE / Jannice Wistrand inreder 
med balans Vi fick en pratstund med Jannice - Add 
Simplicity - om att få balans i både livet och 
inredningen.

14 REPORTAGE / Segling som passion
Möt Rolf  Engels och hör honom berätta om hans kärlek 
till havet och segling.

18 REPORTAGE / Hemma hos Susann 
Larsson i Lomma Inredaren som skapade en 
ombonad betongdröm i en grön oas.

24 REPORTAGE & RECEPT / Richard 
Waje till havs Läs om Richards fina insatser för den 
svenska tonfisken.

28 INREDNING/ Färgglad Art Deco Nytt 
och vintage sätter stilen.

30 REPORTAGE / Klimat, engagemang 
och handling Maria Soxbo, en av Klimatklubbens 
grundare, uppmanar oss till förändring.

33 MILJÖ / Hållbarhet Solskyddsväven som är 
sprungen ur PET-flaskor.

36 KRÖNIKA / Trendstefan om trenderna 
2020 Stefan Nilsson blickar in i framtiden.

26

Denna trycksak är klimatkompenserad. 

36

24

6

14

28

18



RUMMET I 
TRÄDGÅRDEN

Text Susann Larsson Foto Fredrik Malmlund
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INREDNING 
I BALANS

ATT FÅ BORT HOKUS POKUS-STÄMPELN FRÅN FENG SHUI HAR VARIT ETT AV JANNICE WISTRANDS 

MÅL. NÅGOT SOM OCKSÅ UPPMÄRKSAMMADES DÅ HON VANN PRISET ÅRETS INREDNINGS-

BLOGGARE. IDAG HÅLLER JANNICE FÖRELÄSNINGAR, UTBILDAR BUTIKSPERSONAL OCH HAR 

NYLIGEN ÄVEN INRETT EN LYXIG HOTELLSVIT.  

E
ftersom Jannice 
Wistrand är en aktiv 
person som enligt 
henne själv inte gär-
na ”ligger på soff-
locket” blev det en 

stor omställning då hon fick beskedet 
om att hon var tvungen att trappa 
ner tempot. Att jobba heltid var det 
inte tal om.
– Jag fick en kronisk sjukdom som 
förändrade allt och jag var tvungen 
att tänka om helt. 

Jannice som är civilekonom jobbade 
då som marknadschef  på Dole Food 
Company. Ett jobb som inte kunde 
skötas på halvtid.
– Jag behövde hitta något som jag 
gillar och kunde utföra i ett lugnare 
tempo. Helst något där jag själv kun-
de styra över arbetstiderna. 

Färg, form och inredning hade länge varit ett 
intresse och även hur man får balans i sitt 
hem genom att tillämpa feng shui. Då starta-
de Jannice bloggen Add Simplicity. 
– Det var främst för att se om det fanns en 
marknad för inredning på ett annat plan och 
då främst inom feng shui.  

Under tiden utbildade hon sig till certifierad 
inredare och feng shui konsult. 

ATT ANVÄNDA SIG AV LÄRAN OM FENG 
SHUI OCH DESS VERKTYG NÄR MAN 
INREDER ÄR ATT EFTERLIKNA NATU-
REN. Varsamma färgövergångar som ger 
mjuka kontraster. Att inreda med gröna väx-
ter, som vid forskning visat sig minska vårt 

stresshormon, och att möblera för 
ett skönt och tryggt flöde med ting 
som berör våra sinnen. Inredning 
oavsett stil som bygger på hållbarhet 
och välbefinnande för människan.
 
De fem elementen är grundpelarna 
inom feng shui; eld, jord, metall, 
vatten och trä. De finns i såväl färg, 
form och material. Allt vi omger 
oss med kan innefattas av några av 
dessa. När det är balans mellan ele-
menten och alla finns representera-
de blir det harmoni i inredningen. 
– Det var så jag själv fick min aha–
upplevelse inom feng shui. Jag fick 
inte till inredningen i ett rum och 
märkte att jag saknade elementet 
eld. När det tillkom blev allt kom-
plett. Det är världens bästa verktyg.

JANNICES TIPS ÄR ATT BÖRJA 
MED BADRUMMET DÄR VI OFTA HAR 
MYCKET VITT VILKET KAN GE ETT KALT 
OCH KALLT INTRYCK.
– Att lägga till en mörkbrun korg ger jord, 
ett tänt doftljus eld och speglarna vatten. En 
grön kvist på handfatskanten som tillför trä 
gör allt komplett. >
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FENG SHUI

”Att använda sig av läran om feng shui och dess verktyg när man inreder 

är att efterlikna naturen.” 

 Jannice Wistrand

Till vänster: Naturens gröna 

nyanser.Päron från träd-

gården och kronärtsskockor 

på keramikfat blir till ett 

vackert stilleben.

Ovan: Huset som Jannice och hennes familj bor i är från 

1700-talet var tidigare byns första växelhus, det vill säga ett 

hus som rymde en större telefonväxel.

NÄR BLOGGEN BLEV UPPMÄRK-
SAMMAD AV ALLT I HEMMET, GE-
NOM ATT JANNICE VAR MED I ETT 
REPORTAGE, VÄXTE DEN OCH 
BLEV STÖRRE.
– Ett stort steg var också när Isabella 
Löwengrip kontaktade mig för att börja 
blogga på hennes portal. Ett ännu större 
steg blev det när jag för tio år sedan gick 
över till att blogga för Sköna Hem. 

Sedan dess har det rullat på och idag job-
bar Jannice med både föreläsningar, ut-
bildning inom inredning, sociala medier 
och som inredningskonsult. 
– Vad jag väljer blir lite för stunden, vad 
jag tycker är roligast och efter vilka till-
fällen som ges.

2017 vann Jannice priset Årets inred-
ningsbloggare som tidningen Elle Deco-
ration delar ut. Ett pris som röstats fram. 
– Jag jobbar mycket med att ta bort stäm-
peln av hokus pokus runt läran om feng 
shui.  Jag har försökt konkretisera det. 
Därför var det så viktigt att svenska folket 
valde mig till årets inredningsbloggare. 
Jag fick ett kvitto på att jag har lyckats. 

JANNICES SENASTE STORA PRO-
JEKT VAR ETT SAMARBETE MED 
PER HOLKNEKT OCH CLARION 
SIGN I STOCKHOLM. 
– Per kontaktade mig för ett samarbete 
med hans företag Monlux. Jag fick i upp-
drag att inreda Monluxsviten på Hotel 
Clarion Sign i Stockholm. Det är ett av 
de jobb som jag är mycket stolt över. Att 
bli vald som inredare, av en av landets 
största entreprenörer, att göra en egen 
svit det var ett drömjobb. 

Trots att Jannice har bytt bana från att 
vara marknadschef  på ett företag i livs-
medelsbranschen till att jobba med in-
redning är hoppet inte så stort som man 
kan tro.
– Jag har hela tiden haft nytta av min 
ekonomiutbildning och mina kunskaper 
inom marknadsföring. Det finns ju ett 
businesstänk i allt även om jag kreerar. 
Mycket handlar ju fortfarande om mark-
nadsföring. 

JANNICE JOB-
BAR IDAG MED 
FLERA STORA 
FÖRETAG SOM 
NORDSJÖ, MER-
CEDES, MON-
LUX OCH MAR-
BODAL. 
– Jag utbildar de-
ras butikspersonal 
inom inredning. 
Jag är dessutom 
ambassadör för 
Mercedes. >

// Jag jobbar 
mycket med att 
ta bort stämpeln 
av hokus pokus 
runt läran om 
feng shui. Jag 
har försökt kon-
kretisera det //

JANNICE WISTRAND

Nedan: I vardagsrummet finns  en sittgrupp som  

inbjuder till långa samtal och skön samvaro.
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HEMMA I HUSET I RÅÅ 
UTANFÖR HELSINGBORG 
ÄR DET VIKTIGT ATT BÅDE 
HEM OCH TRÄDGÅRD 
HARMONIERAR. Huset som 
är från 1700–talet var tidiga-
re byns första växelhus, det 
vill säga ett hus som rymde en 
större telefonväxel. Huset har 
sedan dess blivit renoverat i fle-
ra omgångar, exempelvis ligger 
inte entrén ut mot gatan längre 
utan in mot trädgården. 

Trädgården som ligger mot 
havet är inte mer än 250 kva-
dratmeter men har ändå tre 
uteplatser.
– Vi ville maxa trädgården så 
den passar till husets stil men 
också till hela familjen. 

Familjen består av Jonas och 
barnen Celine, fem år och 
Charlie, nio år. 
– Vi tog in en trädgårdsarkitekt 
och det är det bästa vi gjort. 
Man måste beakta solen, plan-
tera rätt växter och få in alla 
funktioner. Vi ville också beva-
ra de gamla träden. De ger ka-
raktär och ett vackert skuggspel 
till hela trädgården. Inom feng 

shui säger man att man aldrig 
ska såga ner ett träd. 

FÖR JANNICE ÄR DET 
VIKTIGT ATT HEM OCH 
TRÄDGÅRD TALAR SAMMA 
SPRÅK.
– Det ska vara lätt att ta ut nå-
got inifrån huset, som exem-
pelvis en pläd eller en lykta och 
känna att den smälter in även 
på terrassen. Det är ju lite som 
Ernst säger att nu ”suddar vi 
ut gränserna mellan inne och 
ute”. 

Familjen använder terrassen 
väldigt mycket på sommaren, 
både vuxna och barn.
– Vi i princip bor där ute på 
sommaren. 

Markisen är viktig för uteplat-
sen, den fungerar som ett tak 
både för att få skugga och för 
att det blir mysigt att sitta där 
under.
– Det blir mysigt även inom-
hus när den är utdragen, det är 
precis som om vardagsrummet 
får ett alldeles speciellt sken 
över sig. ◊

JANNICES

11
BÄSTA TERASSTIPS

1 // Placera terrassen i rätt väder-
streck och inte där det är för blåsigt. 

2 // Bestäm syftet bakom varje terrass 
– vila, äta, sola eller umgås. Finns 
det kvällssol blir det perfekt för en 
loungehörna och finns det en skuggig 
plats blir den kanske bäst för mat-
platsen. 

3 // Tänk på att skapa en harmonisk 
möblering så att du sitter med uppsikt 
ut över trädgården, med en vägg eller 
ett staket bakom ryggen och fri sikt 
framåt över ingångar och dörrar. 

4 // Välj en markis som passar till 
huset och håll ihop intrycket med sam-
ma färger och material som du har in-
omhus.

5 // Satsa på flera belysningspunkter, 
t ex fasadbelysning, punktbelysning i 
träd och buskar och dekorationsbelys-
ning i form av solcellslampor, ljus-
lyktor och annat.

6 // Välj utemöbler och krukor efter 
husets stil, färg och form, exempelvis 
kan ett runt bord eller runda krukor 
lätta upp ett kantigt hus. 

7 // Satsa på en inbjudande möblering 
med tjocka dynor, kuddar och kanske en 
matta. 

8 // Tänk på att även växterna med sina 
olika former kan förstärka eller bryta 
upp husets formspråk. 

9 // Samla ihop krukorna istället för 
att sprida ut dem, det ger ett lugnare 
intryck.

10 // Låt det vara praktiskt och enkelt 
vid matplatsen genom att välja samma 
stil som inomhus när det gäller pors-
lin och detaljer.

11 // Låt ute och inne matcha – kud-
darna och pläden i soffan inomhus ska 
kunna gå att använda utomhus. Det blir 
funktionellt.

PLANERA FÖR 
HARMONI

ATT LÄGGA LITE EXTRA TID OCH OMTANKE PÅ SIN UTEPLATS 

– DET LÖNAR SIG. DU FÅR EN LITEN OAS DÄR MAN SAMLAS OCH TRIVS. 

SNYGG
UTEBELYSNING
Rätt belysning

fulländar 

uteplatsen

PR Home

KUDDAR
Med tejpade sömmar, inget blixtlås och 

en vattenavvisande impregnering

Chhatwal & Jonsson

ÄPPELPAJ

Pajskal:

175 g smör

3 dl mjöl

1 dl socker

0,5 tsk bakpulver

0,5 krm salt

GÖR SÅ HÄR: Blanda ihop alla torra 

ingredienser. Smält smöret och häll över 

mjölblandningen och rör ihop. Tryck ut 

degen i en pajform, spara 1/3. 

Fyll pajskalket med äppelskivor efter 

tycke och smak. Strössla över resterande 

deg över fyllningen.

Sätt in i ugnen 225° i 20-25 min.

Servera med vaniljsås, glass eller grädde.Variera fyll-

ningen med 

blåbär eller 

rabarber!

Beställ vävprover 
kostnadsfritt på 
sandatex.se

PROFFS PÅ TRÄD-
GÅRDSPLANERING
Jannice Wistrand anlitade 

trädgårdsakitekten Karin 

Malmberg för att få hjälp 

med att planera 

sin trädgård

Trädgårdsarkitekten 
Snitsig 
Trädgård & Landskap

För att få ut 
det bästa möjliga 
av din trädgård, 
anlita trädgårds-

arkitekt.

Tips!

LÄTTILLGÄNGLIGT 
VID GRILLEN
God olivolja och 

balsamicovinäger 

Fratelli Gridelli

TRÄDGÅRDSÖRTER
Olivträd och 

färska kryddor

Blomsterlandet

MARKIS
Solskyddsväv i alla 

tänkbara färger

Sandatex



SALTSTÄNKTA 
ÄVENTYR

MÖT ROLF ENGELS, BÅTNÖRD, SJÖMILSSAMLARE OCH KAPELLSÖMMARE, MEN OCKSÅ EN AV 

SANDATEX ÅTERFÖRSÄLJARE. ROLF ÄR EN PASSIONERAD SEGLARE SOM SEGLAT ÖVER ATLANTEN, 

VUNNIT KAPPTÄVLINGAR OCH HAR JÄRNKOLL PÅ VÄDERPROGNOSERNA. ALLT HANDLAR OM ETT 

SUG ATT GE SIG UT PÅ SJÖN, IBLAND PÅ GRÄNSEN TILL TJURSKALLIGHET.

Text Susann Larsson, Foto Fredrik Malmlund
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16 17

Rolfs segelbåt, en amerikansk Alerion Express 38 som är en båt med klassiska linjer. 

T
rots att Rolf  har seglat sedan 
barnsben är det inte helt lätt att 
beskriva kärleken för att ge sig ut 
på havet i ur och skur. 

Allt började när Rolf  bodde 
hemma, lite söder om Jönköping, i en familj där 
det var helt naturligt att ge sig ut på Vättern och 
segla. Föräldrarna var seglingstokiga och det fanns 
inga andra intressen i familjen än att ge sig ut med 
båten så fort det gavs en chans.
– Jag seglade jolle och köpte som sjuttonåring en 
Folkbåt i trä. När jag var arton var jag ute och seg-
lade i tre månader, vilket kanske inte var så vanligt 
för en artonåring. Jag seglade genom Göta kanal 
till västkusten och sen runt sydkusten till Stock-
holm. 

SOM SERVITÖR OCH BARTENDER PÅ 
KROGAR I JÖNKÖPING, BORGHOLM 
OCH SÄLEN KUNDE BÅTLIVET FINAN-
SIERAS. På Café Strand i Borgholm dök skånska 
Ingalill upp i baren. Någon vecka senare började 
sambolivet i hennes husvagn.
Efter sommarjobbet i Borgholm seglade Rolf  och 
Ingalill till hennes hemstad Malmö. Folkbåten 
uppgraderades med en 8 meters Allegro som de 
flyttade in i. Att bo på båten blev en smart lös-
ning för att spara pengar för att kunna ge sig ut på 
långseglingar. 
– Vi seglade gärna söderut och vi ett tillfälle var vi 
iväg ett och ett halvt år då vi seglade till Medelha-
vet. Bodrum i Turkiet blev resans vändpunkt. Någ-

ra månader där ledde till 
några ströjobb innan vi 
vände hemåt igen. Att bo 
ombord är som att leva 
som en snigel med sitt hus 
på ryggen, det är härligt. 
För att klara livhanken 
mellan segelturerna hade 
krogjobben varit en smart 
lösning, men när Rolf  
och Ingalill fick barn kän-
des det inte lika kul. 
– Jag har alltid sytt myck-
et till båten och kom mer 
och mer in på att sy båt-
kapell. 

SÅ 1999 STARTADE 
JAG ETT EGET FÖ-
RETAG; KAPELL & 
ANNAT. Som de flesta 
som startar företag är det ett stort risktagande.
– Man har ju ingen aning om vad man ger sig in 
på och det är ofta yttre krafter som man inte kan 
påverka som tar över. I början av milleniet var det 
en ”båtboom” då det såldes många nya båtar. Det 
innebar att vi snabbt växte från en anställd till tju-
go. Vi sydde båtkapell till cirka 1200 båtar om året. 
Idag är det ungefär hälften så många vilket Rolf  
tycker är en mer lagom nivå. Kvaliteten har alltid 
varit viktig men nu är den ännu mer i fokus. 
– Idag har vi en modern verkstad med en bra ar-
betsmiljö för de anställda. Vår personal har varit 

med länge, nästan alla har 
varit hos oss i mer än tio 
år, vilket ger en enorm 
erfarenhet. Vi har en stor 
kapacitet, berättar Rolf  
och tillägger:
– Vi har sytt otroligt 
mycket i mörkblå kapell-
väv från Sandatex. Vi har 
länge haft en förhoppning 
om att få byta de produk-
ter som tillverkades under 
båtboomen, men livsläng-
den har varit långt över 
förväntan. Förr brukade 
man säga att ett kapell 
håller i 10-12 år, men det 
är snarare så att med rätt 
väv håller det 14-18 sä-
songer. De förväntade re-
turjobben börjar komma, 

men betydligt senare än vi trott. 

ATT SEGLA ÄR FORTFARANDE ROLFS 
STORA PASSION. Under flera år har Rolf  
och Ingalill varit ute med sina tre barn och seglat. 
Ibland i perioder om 3-8 veckor.
– Första veckan var det lite bökigt innan alla hittat 
rutinerna. Då var det inte alltid så kul för tonåring-
arna, men idag får vi mycket uppskattande kom-
mentarer om de där turerna. 
För några år sedan hade Rolf  möjlighet att segla 
med några vänner över Atlanten vilket tog  >

Rolf Engels på en av alla sina seg-

lingar på världens hav.

// Man har ju 
ingen aning om 
vad man ger sig 
in på och det är 
ofta yttre kraf-
ter som man inte 
kan påverka som 
tar över. //

ROLF ENGELS  

ungefär tre veckor. Det har även blivit några 
turer över Nordsjön. 
– Det är det jag gillar mest, långa sträckor 
där man bara kan ligga och nöta.
Idag har Rolf  en Amerikansk Alerion Ex-
press 38 som är en båt med klassiska linjer. 
– Det är en båt som många dömer efter ut-
seendet. Den ser ut att vara tung och lång-
kölad, men är i själva verket modernt lätt 
byggd med lite våtyta under vattenlinjen. 

ATT SEGLA SITTER HELT ENKELT 
I RYGGMÄRGEN. ROLF HAR SEG-
LAT OCH TÄVLAT I ÖVER FYRTIO 
ÅR OCH BARA DET SENASTE ÅRET 
HAR DET BLIVIT DRYGT TUSEN 
SJÖMIL. Han har också deltagit i flera 
kappseglingar runt öar som Själland runt. 
– Jag har svårt att slösegla, tävlar gärna, men 
jag har inte varit någon extrem kappseglare 
även om uthållighet är min grej.
Under årets Själland runt seglade Rolf  med 
sin seglarkamrat Peter. 
– En förstaplats i vår klass var riktigt kul. Vi 
var ute i 39 timmar och seglade med vindar 
som passade oss. Vi var väl lite ulven i fåra-
kläder och fick några tillmälen slängda efter 
oss när vi senare möttes i hamn. Jag kan kän-
na en liten glädje i att de båtar som borde 
vara före kom efter. Jag är ju trots allt en täv-
lingsmänniska. 
För Rolf  är det ändå inte tävlingsinstinkten 
som lockar honom ut på havet. Det är inte 
naturupplevelsen eller prestandan i båten 
heller. 
– Jag får ibland lite fjärilar i magen när vi 
ska iväg och visst gillar jag att köra fort, 
men mest tror jag att det bara är en fix idé. 
En känsla av att reda ut en situation, det är 
mycket som kan hända under en tur, allt från 
båtens hastighet till väder, vind och navige-
ring. Dessutom ska båten hålla, säger Rolf  
och tillägger:
– Det handlar om ett sug att ge sig ut. Det 
blir ofta blåsigt, ruggigt kallt och regnigt och 
inget jäkla kul alls egentligen, men datumet 
är satt och vi kommer att göra det. Det ligger 
en viss envishet i det. Ren tjurskallighet. 

ROLF HAR SEGLAT NÄR DET ÄR 
SNÖ OCH IS MEN LÄGGER NUME-
RA VINTERSEGLINGARNA NÅGOT 
TIDIGARE PÅ ÅRET. När denna intervju 
görs laddar Rolf  och några seglarvänner upp 
för en oktobersegling till Tyskland om några 
dagar.  
– Vi ska ta en tur och äta en schnitzel och 
dricka god öl innan vi seglar hem igen. Vi 
blir fyra båtar som ger oss ut och samlar 
sjömil. Just nu nördar vi runt på väderprog-
noserna och dividerar om det blir mer vind 
eller inte och om det går att ge sig ut. Vi föl-
jer prognosen men provar nästan alltid, går 
det så kör vi och går det inte så vänder vi, 
berättar Rolf  och tillägger:
– Min filosofi är att bara att ge sig ut. En öl 
smakar aldrig så bra som efter en ruffig tur 
på havet! ◊



OMBONAT MINIMALISTISKT BLEV

EN SKÅNSK 
PÄRLA I BETONG
Text Tina Lindström Carlsson Foto Fredrik Malmlund
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KUBISM I LUMMIG GRÖNSKA

”Arkitekten ritade ett kubistiskt hus inspirerat av arkitekten Le 

Corbusier som är en av mina favoriter.” 

 Susann Larsson

Golvet är flytspacklat med ett 

skikt av mikrocement som 

matchar betongblocken

SUSANN LARSSON BOR MED SIN MAN 
PER OCH YNGSTE SONEN SIXTEN I 
ETT BETONGHUS I LOMMA, MEDAN 
SONEN HARALD HAR FLYTTAT HEMI-
FRÅN. Betonghuset är inbäddat i grönska –  
höga gräs, blommor, buskar och träd mjukar 
upp de strama linjerna. Huset stod färdigt 
1998 och väckte en hel del uppmärksamhet. 
”Räntan var hög och det gjorde att det bara 
byggdes fyra hus i Skåne det året”, förklarar 
Susann. 

När Susann och Per fick tag på tomten i Lom-
ma anlitade de arkitekten Ulf  Engstrand som 
ritade ett hus helt byggt i trä. Men när paret 
besökte en villamässa i Malmö mötte de till-
verkaren av betongblock och tänkte om. Idén 
ställde till det för arkitekten som fick anpassa 
hela ritningen till betongblockens storlek. 
”Arkitekten ritade ett kubistiskt hus inspire-
rat av arkitekten Le Corbusier som är en av 
mina favoriter”, säger Susann. 

”Poängen med betongblocken är att du inte 
behöver ha en fasadpanel, och du slipper 
gipsskivor. Dessutom har huset ett jättebra 
energivärde som det pratades mycket om då.

 Det blir som ett stenhus, svalt på sommaren 
och varmt på vintern, och det värms upp med 
jordvärme”, säger Susann och fortsätter:

”Vad vi inte visste då var att vårt hus blev 
som ett stort experiment. Konsthallen i His-
hult var den enda byggnaden som hade en 
hög vägg byggd av betongblocken – ingen 
hade byggt ett tvåvåningshus tidigare. I stäl-
let för cement som rekommenderades fick vi 
använda järnbalkar i blockens hålrum.”

SUSANN GILLAR DEN AVSKALADE 
STILEN – REDAN SOM LITEN VALDE 
HON TAPET OCH HELTÄCKNINGSMAT-
TA I GRÅTT TILL SITT RUM. Att det blev 
ett grått betonghus var kanske därför ingen 
överraskning. När sönerna började bli stora 
fick huset en tillbyggnad av trä för att bryta 
av mot det grå. Förra året valde Susann och 
Per att ersätta parkettgolvet i den ursprungli-
ga delen mot ett ljust betonggolv. 

”Vi flytspacklade golvet och lade på ett skikt 
med mikrocement för att få färgen att matcha 
betongblocken och få mer liv i det. Jag gillar 
att gå ’all in’ för något, och vi är jättenöjda 
med resultatet. Det jag tycker bäst om är att 
få till helheten. Jag utgår mycket från det, att 
allt ska flyta samman i en och samma stil i 
både form och färg”, säger hon.

TRÄDGÅRDEN HAR TAGIT ALLT STÖR-
RE PLATS I SUSANNS LIV. Inifrån huset 
lyser höga gräs, träd och buskar upp mot det 
grå. En pipranka klättrar på fasaden.  
”De stora fönsterrutorna och burspråket vid 
matplatsen gör att trädgården hela tiden är 
närvarande”, säger hon.  >

Piprankan 

stortrivs i hörnet 

på altanen.

HAY´s kollektion utemöbler.

Designade av bröderna Ronan and 

Erwan Bouroullec, Palissade, i 

galvaniserat och pulverlackerat stål.

Markisväv sydda som 

segeldukar ger en annorlunda 

inramning på terrassen.

Familjens givna favoritplats 

under  sommarhalvåret.

Tips!
Inred ute! Flera små 
oaser på altan eller  
i trädgården skapar 
rumskänsla.

ETT HUS I BETONG MED INREDNING OCH STIL SOM ÄR HÅLLBAR ÖVER TID. DÄR TRÄDGÅRDEN OCH 

GRÖNSKAN TAR STOR PLATS ÄVEN FRÅN INSIDAN. MÖT SUSANN LARSSON SOM GICK FRÅN 

CONTROLLER TILL INREDARE, REDAKTÖR OCH FRILANSSKRIBENT.  

Våra markiser 
skuggar både inne 
i köket och gör 
att vi får en 
uteplats i skugga

SUSANN LARSSON



UTVECKLINGEN AV SOLSKYDD HAR FÅTT EN BOOM DE 

SENASTE 20 ÅREN OCH I DAG BÅDE SKYDDAR OCH 

DESIGNAR DE VÅRA HEM. JOACHIM BLOMGREN FRÅN 

SANDATEX BERÄTTAR OM SOLSKYDDENS ROLL DÅ OCH NU.

1983
Sandatex startar och huvuduppgiften är 
att distribuera markisväv till markispro-
ducenter.

1989
Flyttar till egna nyproducerade lokaler i 
Viareds Industripark.

1993
Året då Joachim Blomgren anställs 
som säljare.

1998
Joachim köper Sandatex av dåvarande 
ägare och driver sedan dess bolaget.

1999
Första gången vi bjuder in våra produ-
center till kick off för att presentera vårt 
sortiment. Så fortsätter det vart 4:e eller 
vart 5:e år då ny kollektion lanseras.

2003
Sandatex har växt ur de gamla lokalerna 
och vi flyttar till större – ca 1000m2.

2004
Vi tar ett helhetsgrepp kring vårt invän-
diga sortiment och satsar ytterligare.

2007
En fokusgrupp bestående av enbart tjejer 
från solskyddsbranschen startas för att 
få in fler mjuka värden från marknaden i               
vårt sortiment.

2013
Ännu en gång växer vi ur kontor och 
lager. Vi beslutar oss för att bygga nytt.

2016
Dags att flytta in i våra nya fina lokaler i 
Viared – nu 3500 m2.

2018
Vi lanserar helt nytt utvändigt- och 
invändigt sortiment.

Stora glaspartier vetter mot trädgården och 
uteplatsen. Dubbla markiser skyddar köket 
mot sommarens stekande sol. 
”Våra markiser skuggar både inne i köket 
och gör att vi får en uteplats i skugga”, säger 
Susann. 

EN AV FAMILJENS FAVORITPLATSER 
UNDER VÅR OCH SOMMAR ÄR DEN 
ÖVERBYGGDA TERRASSEN. Två segel-
dukar av markisväv skyddar mot insyn, sol 
och vind samtidigt som de bryter av mot den 
grå fasaden. ”De tillverkades i riktigt segel 
av en segelmakare och de höll i 20 år tills 
ett träd föll över det. Nu valde vi en mar-
kisväv och det var samma man som tillver-
kade dem.”

Susann och Per fick årets hederspris i Hus & 
Hems tävling Årets Hus 1998. 
– Det ledde till att Sydsvenskan gjorde ett 
stort reportage i tidningen. Senare gjordes 
det även reportage i Hus & Hem och Plaza. 
Sen rullade det på och jag började fundera 
på om det här med inredning kanske är nå-
got att satsa på, säger hon.

Något år senare behövde Per hjälp med att 
inreda kontoret. Susann som då arbetade 
som controller startade eget företag och tog 
sig an uppdraget, och fortsatte att inreda 
kontor.  
Samtidigt började hon blogga under nam-
net ”Purple Area”. Det ledde till uppdrag 
som att blogga för Sydsvenskan och att hon 
under en period drev Svenska Dagbladets 
inredningsblogg.
– Jag frågade Sydsvenskan om de ville ha 
text och bild om årets trender från Formex, 
och det ville de. Mitt reportage från Formex 
visades på förstasidan och blev ett helt upp-
slag i tidningen, säger hon.

2011–2014 var Susann redaktör för tidning-
en Metro Bostad i Malmö som bland annat 
skrev om inredning, trädgård, trender och 
mode. Att skriva om inredningstrender och 
köpa in hemma hos-reportage till tidningen 
som kom ut en gång i veckan tillhörde upp-
gifterna. I dag har Susann i princip slutat 
blogga och driver i stället två Instagramkon-
ton. Hon är inredare, frilansskribent och tar 
även stylinguppdrag. Hon har gjort en lång 
rad trädgårds- och hemma hos-reportage 
som publicerats i olika tidningar och inred-
ningsmagasin. 
”Hela resan har lett till att jag fått och får 
många uppdrag – och det var det som var 
tanken med bloggen från början”, säger 
hon. ◊

Här under markisen dukas det upp för många och långa 

middagar med familj och vänner. Det blir som ett extra rum.
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Fågelbad i cortenplåt matchar 

trädgårdens växter.

1 // IDÉSTADIE
Rita in markiser direkt på ritning-
arna tillsammans med arkitekten 
och en fackman från solskydds-
branschen.

2 // KONSTRUKTION
Planera in extra förstärkningar i 
fasaden för terrassmarkiser.

3 //KONTROLLERA
Kontrollera höjder under takut-
språng för att få tillräckligt fall 
på terrassmarkiserna.

4 // DRA FRAM EL
Rita in / dra fram el till motorerna.

4 // FÄRGVAL
Bestäm färg på markisväven först 
och därefter husfärgen! 

HÖRDE VI 
BYGGA 
NYTT?

Checklista för hur du 

på bästa sätt planerar 

för solskydd vid 

nybyggnation.

I den murade öppna 

spisen  finns plats för veden.

Tack till Gulled för lån av HAY terrassmöbler. 23
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RICHARD RÖR 
OM I GRYTAN

Text Susann Larsson Foto Fredrik Malmlund

KOCKEN RICHARD WAJE LAGAR INTE BARA MAT I TV, VINNER PRISER ELLER JOBBAR MED NÅGON AV 

SINA KROGAR. HAN ÄR OCKSÅ EN ENTUSIASTISK SPORTFISKARE SOM GÄRNA DRAR UT PÅ 

DJUPHAVSFISKE. JUST NU ÄR HAN ENGAGERAD I DET SPÄNNANDE PROJEKTET MED 

MÄRKNING AV TONFISK PÅ VÄSTKUSTEN. 

R
ichard Waje har många bol-
lar i luften men framförallt 
är det som kock han blivit 
mest uppmärksammad. 
Dels som delägare i ett fler-
tal krogar i Göteborg som 

Bellora, Brasserie Lipp och 8ight, men kan-
ske ännu mer för det stora flertalet som en 
av deltagarna i Kockarnas kamp. Senast slogs 
han om förstaplatsen mot Tareq Taylor. 
– Just nu är jag lite mellan jobb eftersom jag 
precis lämnat Lasse Majas Krog i Marstrand. 
Troligtvis går jag in igen på Brasserie Lipp. 
Jag jobbade där för fyra år sedan och känner 
för att ta tag i det igen. Kanske återskapar 
det till ett klassiskt brasseri. 

ATT DET BLEV JUST KOCKYRKET FÖR 
RICHARD VAR INTE HELT SJÄLVKLART 
men började någon gång på hans första jobb 
som diskare på Bistro Allys In. 

– Jag har alltid gillat att laga mat och vid nå-
got tillfälle var kocken full och det fanns ing-
en annan där. Jag fick göra de två rätter jag 
kunde, varav den ena var helstekt rödspätta. 
Detta var i början av åttiotalet och sen rull-
lade det på med restaurangskola och senare 
även som krogägare. 

– Jag tycker fortfarande att det är jättekul att 
laga mat, intresset har inte falnat utan jag 
brinner fortfarande för matlagning. Ibland 
kan man tröttna på en viss arbetssituation 
men sällan på själva matlagningen.

SOM SPORTFISKARE DELTAR RICHARD 
SEDAN TRE ÅR TILLBAKA I ETT PRO-
JEKT MED MÄRKNING AV TONFISK PÅ 
VÄSTKUSTEN. 
– Tonfisken har ju kommit tillbaka, det är 
helt fantastiskt. Det var faktiskt jag som för 
fyra år sedan rapporterade om tonfisken till 
media, året efter hade jag turen att fiska upp 
den första tonfisken sedan sextiotalet. Efter 
det startades projektet med märkning av ton-
fisk på västkusten. Ett samprojekt med Sve-
riges lantbruksuniversitet SLU, Sportfiskarna 
och danska DTU aqua. 

– Jag blev tillfrågad som sportfiskare att delta 
och det innebär att forskarna märker och tar 
DNA–prov på tonfisken som vi fiskar upp. 

TONFISKARNA SOM VÄGER MELLAN 
200 OCH 400 KILO OCH HAR UN-
DER MÅNGA ÅR INTE ALLS FUNNITS I 
SVENSKA VATTEN. Anledningen att de är 
tillbaka är troligtvis att det åter är gott om sill 
och makrill och att det varit hårda restriktio-

ner för yrkesfiskarna. Tonfisken simmar långt 
för att komma hit, ända från mexikanska gol-
fen och ibland även från Medelhavet. 

– Vi fiskar med extremt kraftigt spö och ag-
nar med hel makrill. Som sportfiskare kan 
det inte bli häftigare än att få möjlighet att 
fiska en av världens största och starkaste fis-
kar. ◊
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Förra året såg Richard och fotograferade 

tonfisk och detta föranledde till ett stort 

forskningsprojekt som nu har startat.

// Jag tycker fort-

farande att det är 

jättekul att laga mat, 

intresset har inte 

falnat utan jag brin-

ner fortfarande för 

matlagning //

RICHARD WAJE

Ovan: Richard när han deltog i  TV4´s Kock-

arnas Kamp.
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RECEPT /  Med Richard Waje i  köket

 Limeblad 
använd för  att 

ge en syrlig smak. 
Brukar finnas som 
torkade och frysta 

färska blad.

KRABBSPAGETTI MED CITRON, 
PAPRIKA OCH PERSILJA
4 port

400 g spagetti (torr)

300 g krabbkött

3 msk olivolja

1 dl fiskfond alt musselfond

1 dl vitvin

1 citron

80 g smör

3 skivade schalottenlökar

2 finhackade vitlöksklyftor

2 skivade  röda paprikor

1 finhackad röd chili

1 bunt/kruka finhackad persilja

timjan

GÖR SÅ HÄR: Koka spagettin i saltat vatten tills 

”al dente”. Häll av och låt stå. Fräs paprika och 

chili hårt tills den tar färg. Fräs med schalottenlök, 

vitlök och timjan tills dom mjuknat. Häll på vitvin, 

fiskfond och smör, lägg därefter i spagettin och 

koka upp under omrörning. Rör i  krabban och 

persilan och koka hastigt ihop. 

Smaka av med salt och nymald svartpeppar.

PERNODFLAMBERADE 
HAVSKRÄFTOR MED CHILI, 
STJÄRNANIS OCH FÄNKÅL 
4 port

1 kilo stora färska havskräftor (de-

lade 

på mitten)

150 gram smör

olivolja till stekning

1 dl vitt vin

8 cl Pernod

2 st skivade schalottenlökar 

2 st finhackade vitlöksklyftor

en halv skivad fänkål

10 st stjärnanis

2 st skivade röd chili

litet knippe hackad persilja

dill och gräslök till garnering

GÖR SÅ HÄR: Stek kräftorna hastigt 

med köttet nedåt på hög värme. 

Vänd på kräftorna direkt när de fått 

färg och salta. Lyft ur kräftorna och 

låt vila på ett fat. 

I samma panna, fräs shalottenlök, 

vitlök, fänkål och chili tillsammans 

med stjärnanisen tills det mjuknat. 

Lägg tillbaka kräftorna i stekpannan 

och flambera upp med Pernod. Häll på vitt vin, 

montera i smöret och strö över persilja. Smaka 

av med salt och peppar.

Servera och garnera med lite dill och gräslök. 

LAGA RICHARDS 
FAVORITRÄTTER

Servera gärna direkt 
ur pannan på bordet 
och drick en torr tysk 

Riesling till.

Tips!

Denna rätten serverades första gången för mer än 10 år sedan på Brasserie Lipp då 

Pernod, stjärnanis och fänkål är klassiska smaker med fisk och skaldjur. Som vanligt ville 

jag hetta till det lite extra och tillsätt gärna chili.

MUSSLOR MED LIMEBLAD, CHILI 
OCH INGEFÄRA
4 port

2 msk matolja

1,5 kg blåmusslor

3 skivade  schalottenlökar

4 finhackade el pressade vitlöksklyftor

2 skivade röda chili

2 cm skalad och skivad ingefära

16 limeblad

1 dl vitvin

3 dl vispgrädde

1 kruka koriander (grovhackas, 

även stjälkarna)

GÖR SÅ HÄR: Skölj och rensa musslorna. Fräs 

schalottenlök, chili, vitlök och ingefära m olja i 

ca 2 min utan att ta färg. Lägg i limebladen och 

musslorna. Häll på vitvinet och låt koka under lock 

ca 2 min eller tills musslorna öppnat sej. (Skaka 

kastrullen under tiden). Häll på grädden och koka 

ytterligare en min. Smaka av med salt och ev. 

peppar.  Servera och strö över koriander.

Matnyttigt
Blåmusslor köps i nät hos fisk-
handlaren, vilket innebär att 
de är kontrollerade. Vildfångade 
musslor säljs vanligtvis 
i röda nät och odlade i blå. 
 Källa: Sjömatsfrämjandet

Richard är en hängiven sportfiskare, som med egen båt, ofta drar ut 

på djuphavsfiske eller anordnar fisketurer med avslutande middag. 

Hans stora intresse har han haft med sig sedan barnsben och han 

fotograferar gärna på sina turer.

- Det kan vara dina 
gener som styr om du 
gillar koriander 
eller inte

- Koriander användes 
redan av Hippokrates i 
medicinskt syfte

- Koriander gör 
sig oftast bäst ihop med 
andra kryddor, t.ex chili

- Chili började odlas för mer än 
6000 år sedan i Central- och 
Sydamerika

- Christoffer Columbus var en 
av de första européerna som 
upptäckte chilin och 
tog med den till Euoropa.

Kryddor som sätter piff
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FÖNSTERGLÄDJE
Mönstrad rullgardinsväv 

Bali 200

Sandatex

OMBONAT MED TEXTIL
Gardinväv för inom- och 

utomhusbruk

Sandatex

UTVALDA DETALJER
GODBITAR TILL HEMMET I TEMAT GLÄDJE OCH GLAMOUR. LÄGG TILL NÅGRA 

VINTAGEFYND OCH DU HAR FIXAT DIN PERSONLIGA STIL

FÄRGGLADA KUDDAR 
Blanda kuddar i olika färger och material 

Gubi, Hübsch, HouseDoctor

VINTAGE 
PÅ HÖJDEN 
Pidestal i 

mörkt trä

Le Village Antik
i Göteborg

Beställ vävprover 
kostnadsfritt på

sandatex.se

Tips!
KAFFEKALAS 

Gyllene vintagekoppar  

Sjöräddningdbasaren i Fjällbacka

UPPLYST 
Snäckformad 

bordslampa

Gubi

SE DIG 
Rund spegel med 

guldfärgad inramning  

Hübsch

SITT FINT 
Loungefåtöljer 

i sammet Gubi
Cool puff

Melimeli

29

INREDNING /  Utvalda detal jer



FRÅN
KLIMATÅNGEST 
TILL HANDLING

MARIA SOXBO, EN AV GRUNDARNA TILL KLIMATKLUBBEN, UPPMANAR OSS ALLA TILL FÖRÄNDRING. VI 

MÅSTE TÄNKA EFTER, SÄTTA PRESS PÅ FÖRETAGEN, GÖRA MEDVETNA VAL OCH STRESSA MINDRE. ALLA 

KAN HJÄLPA TILL, VAR OCH EN PÅ SITT SÄTT, MEN FRAMFÖRALLT MÅSTE VI JOBBA PÅ ATT VARA NÖJDA.

 

Text Susann Larsson Foto Joakim Johansson och Emily Dahl
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REPORTAGE /  Kl imat, engagemang och handl ing

I den allmänna debatten om 
klimatet, vad som är miljö-
vänligt och hur viktigt det 
är med hållbarhet öppnar 
sig nya forum på nätet som 
har till syfte att ändra våra 

vanor och skapa en bättre värld. 

Journalisten och influensern Maria 
Soxbo som är en stark förespråkare 
för ett hållbart samhälle har sedan 
2007 skrivit bloggen Husligheter. 
Bloggen som varit fokuserad på in-
redning tog för sex år sedan en an-
nan riktning. 

– Det var när jag fick barn som in-
tresset för hållbarhet verkligen tog 
fart. Numera är Husligheter i prin-
cip en hållbarhetsblogg om bland 
annat inredning, snarare än tvärt-
om.

MARIA SOM URSPRUNGLIGEN 
ÄR NORRLÄNNING MEN NU 
BOTT MER ÄN HALVA LIVET 
I STOCKHOLMSTRAKTEN har 
med sina två vänner Emma Sundh 
och Johanna Nilsson startat Klimat-
klubben.

– Vi startade upp i fjol och det tog 
fart direkt, kanske delvis för att vi 
körde igång samma dag som FN 
släppte sin klimatrapport som slog fast att vi 
behöver fördubbla ansträngningarna för att nå 
1,5–gradersmålet. Just den dagen pratade alla 
om klimatet. Vi lanserade på kvällen och redan 
första natten fick vi över 1000 följare.

Syftet med Klimatklubben är att utan pekpin-
nar skapa en förändring. Med ett stort antal 

gemensamma bloggläsare fanns redan en bra 
grund att bygga på. Klimatklubben finns bland 
annat på instagram och som facebookgrupp.

– VI VILL OMVANDLA KLIMATÅNGESTEN 
TILL ENGAGEMANG OCH HANDLING. Det 
roligaste är att den här idén blev startskottet för 
en hel rad saker och numera är klimatengage-
mang en del av mitt jobb, berättar Maria. 

Trion har även skrivit en bok ”Gör 
skillnad! – Från klimatångest till 
handlingskraft”, som kom ut under 
hösten. Titeln berättar precis vad 
det handlar om, att istället för att 
bli handlingsförlamad av oro för 
klimatet se det som en sporre att 
engagera sig. 

– Vi pratar mycket om att se värl-
den genom ett par klimatglasögon. 
Så fort de landar på nästippen går 
de nästan inte att ta av, och de blir 
skarpare och skarpare ju mer man 
använder dem.  

KLIMATKLUBBEN VÄXER OCH 
FÅR FLER OCH FLER LÄSARE. 
IDAG ÄR DET ETT STORT NÄT-
VERK MED LOKALKLUBBAR 
RUNT OM I LANDET. Emma, 
Johanna och Maria föreläser ock-
så om hållbarhet. Klubbens kärna 
är att uppmana till förändring när 
det gäller allt från att minska mats-
vinnet till att försöka påverka olika 
företag. 

– Det kan räcka med trettio mail 
till ett företag, så upplevs det som 
en folkstorm. Ibland behövs inte 
så mycket för att skapa förändring, 
och hjälps vi åt går omställningen 
fortare. 

DE FLESTA FÖRETAG HAR, ELLER KOM-
MER TROLIGTVIS SNART HA, EN PLAN 
FÖR HÅLLBARHET. Fortfarande finns det fö-
retag som exempelvis lottar ut flygresor till sina 
kunder, men synen håller på att ändras.  > 



– VI SITTER ALLA PÅ KONSUMENT-
MAKTEN OCH GENOM ATT STÄNDIGT 
GÖRA VÅR RÖST HÖRD VISAR VI FÖ-
RETAGEN VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT. 
Istället för flygresor skulle företagen kunna 
lotta ut tågresor. Varför inte påpeka detta för 
dem med ett mail eller en kommentar? Ett 
annat exempel är när vi byter bank eller el-
bolag. Istället för att bara byta ska vi förstås 
också låta dem veta varför vi väljer bort dem. 
Om vi hela tiden gör aktiva val och förklarar 
varför tvingar vi företagen att bli mer trans-
parenta, säger Maria och fortsätter:

– Samma sak inför ett köpbeslut – vi kan stäl-
la frågor. Vad händer när produkten går sön-
der, kan jag få hjälp att laga den eller måste 
den slängas? Vilken klimatpåverkan har just 
den här produkten?

Klimatklubben försöker uppmuntra till 
förändringar även i det lilla, påminna om 
att vi alla måste hjälpas åt med det vi kan 
förändra. 
– Vi tror inte på piskor eller skam, utan mer 
på morötter och motivation, och att se vin-
sterna med förändring. De flesta av oss läng-
tar ju efter ett samhälle med mindre stress 
och mer tid över att kunna leva i linje med 
våra värderingar. 

FRÅGORNA ÄR MÅNGA I KLIMATKLUB-
BEN OCH INTRESSET HANDLAR OM 
ALLT MÖJLIGT, MÅNGA LÄSARE HAR 
SINA EGNA HJÄRTEFRÅGOR. 
– Det viktigaste är att komma igång och en-
gagera sig. Att tänka att det inte spelar nå-
gon roll vad ”lilla jag” gör är fel, vi ska inte 
underskatta vårt eget maktutrymme. Se bara 

på Greta! 
Maria och hennes familj gör vad de kan för 
att få ett liv som känns hållbart samtidigt som 
det inte alltid är helt lätt. 
– Vi är absolut inte perfekta, vi gör många 
saker som är fel egentligen. Just nu är vi be-
roende av att ha en bil eftersom min man ar-
betar tider då kollektivtrafiken inte går. Bilen 
går förvisso på etanol, men en elbil eller ing-
en bil alls vore förstås bättre. Vi har dubbla 
boenden eftersom vi har sommarstuga, vilket 
också ökar vårt klimattryck. Samtidigt gör 
stugan att det har varit lätt att avstå från flyg 
på semestern, så den har också fördelar. 

Däremot har Maria och hennes familj gjort 
förändringar på andra områden som exem-
pelvis vad gäller maten.  

– Jag hade redan börjat byta 
ut mer och mer kött i min 
kost och vi hade börjat testa 
vegetariska recept. Men så 
bestämde sig min sexårige 
son över en natt att han vil-
le bli vegetarian, så då blev 
vi ju tvungna att snabbt lära 
oss mer. Det var mycket lätt-
are än jag trodde. Det finns 
så mycket bra alternativ nu. 
Jag äter i princip aldrig kött, 
men kallar mig inte vegeta-
rian eftersom jag hellre äter 
upp dotterns halva överbliv-
na korv än att kasta den. 

MARIA TYCKER INTE ATT 
NÅGON SKA KÄNNA SIG 
TVINGAD ATT HELT BYTA 
IDENTITET OCH EXEM-
PELVIS BLI VEGAN, men 
att vi alla har ett ansvar att 
ge mer hållbara livsstilsval en 
chans. 

– Ingen är perfekt, men för 
att kompensera för det vi 
inte klarar av att förändra 

kan vi ta engagemanget vidare och försöka 
göra skillnad på andra sätt. Mitt sätt är att 
opinionsbilda, skriva debattartiklar och ar-
beta med Klimatklubben. För någon annan 
är det kanske att dra igång samåkning med 
grannarna, klimatstrejka eller att gå med i en 
klimatorganisation. Hjälps vi åt att förskjuta 
normerna så att det hållbara blir det självkla-
ra går det lättare. 
Ett exempel Maria nämner är att sluta flyga, 
något hon själv slutat med.

– Jag är jättesugen på att tågluffa! Det finns 
dessutom så många platser i Sverige som jag 
inte sett än, och när jag plockade bort flyget 
blev det lättare att se potentialen närmare 
där jag bor. Alla har vi utmaningar och för 
mig var det lätt att ge upp flyg och kött, men 
inte bil och sommarstuga. För någon annan 
kanske det är tvärtom. 

I DEN EGNA BLOGGEN SKRIVER MA-
RIA FORTFARANDE OM INREDNING 
MEN MED ETT STÖRRE FOKUS PÅ 
HÅLLBARHET. Framöver kommer den ock-
så handla mer om andra delar i det hållba-
ra hushållet som matsvinn, reparationer och 
klok konsumtion.  

– Vi har glömt bort konsten att vara nöjda, 
det känns som om vi hela tiden vill uppgra-
dera oss och göra om; vi vill bo större, köpa 
ny soffa med mera. Ganska många skulle nog 
må bättre av att känna att vi har det fint även 
om soffan har några år på nacken. Vi behö-
ver inte riva ut och göra om, om det fungerar. 
Maria gillar inredning och tycker om fina 
miljöer, men tycker att vi borde slå ner på 
tempot.

– Jag tror att en del av problemet är att vi har 
så bråttom hela tiden. Ofta fattar vi de mest 
klimatkorkade besluten när vi har ont om tid 
eller är stressade. Om vi lägger in mer luft 
och luckor i vardagen hinner vi göra resear-
ch, sova på saken och leta secondhand, ef-
ter det vi behöver. Vi mår bättre när stressen 
minskar, och dessutom gör vi bättre val. ◊

REPORTAGE /   Kl imat, engagemang och handl ing

1 // HA INTE SÅ BRÅTTOM ATT RIVA UT 
OCH GÖRA OM. Bo in dig, fundera och 
testa tanken ”good enough”, innan du 
fattar beslut om renoveringar.

2 // FÖRNYA MED HJÄLP AV ANTIKT 
OCH BEGAGNAT SÅ LÅNGT DET GÅR. 
Ofta får du bättre kvalitet och mindre 
trendkänslig design på köpet. 

3 // TÄNK: SKULLE JAG KÖPT DENNA 
FÖR FEM ÅR SEDAN? Och kommer jag 
att behålla den i minst fem år? Om inte 
är det kanske fel val. 

4 // JOBBA PÅ KONSTEN ATT VARA 
NÖJD.

5 // TÄNK UNDERHÅLL, t ex går det här 
bordet att slipa ner om det blir en repa?  

KLIMATSMARTA 
TIPS A   LA MARIA

Maria Soxbo, Emma Sundh, Johanna Nilsson Klimatklubbens grundare
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ETT STEG MOT FRAMTIDEN

Nordens ledande leverantör av invändig och utvändig solskyddsväv.
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Tack till Charlottes Keramik 

för lån av rekvisita

REPORTAGE /   Kl imat, engagemang och handl ing MILJÖ /   Hål lbarhet

Starlet 5108 / Starlet 4899 / Starlet 4898

Fler och fler vävar tillverkas i 100% återvunnen polyester 
från använda PET-flaskor. En m2 väv i återvunnet material 
innehåller ca nio PET-flaskor. Här hjälper vi till att minska 
föroreningar som plasten orsakar världen över och på samma 

gång förlängs livslängden på det återvunna råmaterialet. En-
ergiåtgången och framförallt, vattenkonsumtionen blir mycket 
lägre när man återvunnit material än när nya kemiska fibrer 
används – ett bidrag till minskat ekologiskt fotavtryck. 

FÖLJ MED PÅ SANDATEX NÄSTA STEG MOT HÅLLBARHET



EN MILJÖSMART
RULLGARDINSVÄV
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UTVECKLINGEN AV SOLSKYDD HAR FÅTT EN BOOM DE 

SENASTE 20 ÅREN OCH I DAG BÅDE SKYDDAR OCH 

DESIGNAR DE VÅRA HEM. JOACHIM BLOMGREN FRÅN 

SANDATEX BERÄTTAR OM SOLSKYDDENS ROLL DÅ OCH NU.

1983
Sandatex startar och huvuduppgiften är 
att distribuera markisväv till markispro-
ducenter.

1989
Flyttar till egna nyproducerade lokaler i 
Viareds Industripark.

1993
Året då Joachim Blomgren anställs 
som säljare.

1998
Joachim köper Sandatex av dåvarande 
ägare och driver sedan dess bolaget.

1999
Första gången vi bjuder in våra produ-
center till kick off för att presentera vårt 
sortiment. Så fortsätter det vart 4:e eller 
vart 5:e år då ny kollektion lanseras.

2003
Sandatex har växt ur de gamla lokalerna 
och vi flyttar till större – ca 1000m2.

2004
Vi tar ett helhetsgrepp kring vårt invän-
diga sortiment och satsar ytterligare.

2007
En fokusgrupp bestående av enbart tjejer 
från solskyddsbranschen startas för att 
få in fler mjuka värden från marknaden i               
vårt sortiment.

2013
Ännu en gång växer vi ur kontor och 
lager. Vi beslutar oss för att bygga nytt.

2016
Dags att flytta in i våra nya fina lokaler i 
Viared – nu 3500 m2.

2018
Vi lanserar helt nytt utvändigt- och 
invändigt sortiment.

NU VÄNDER VI BLAD. 
ETT NYTT DECENNIUM 
OCH HELT NYA BETEEN-
DEN. 2019 var ett allvarligt 
år med fokus på lågkonjunk-
tur, på robotar som tar över 
våra jobb och givetvis på 
klimatfrågan. Osäkerheten 
är fortsatt stor men vi vill 
lyfta blicken. Nya förutsätt-
ningar och nya möjligheter 
uppstår. Visst, singelhushål-
len ökar och diskussionen 
om psykisk ohälsa blir mer 
aktuell, men vi vill fokusera 
på lösningar för detta. 

SÅ DEN NYA TRENDEN 
KOMMER HANDLA OM 
ATT VI VILL UNDVIKA 
ENSAMHETEN OCH 
VARA TILLSAMMANS. 
Co-Living, gemensam-
ma middagar och att bara 
hänga med andra sköna 
människor är viktigt. 
Pengarna kommer som alltid vara slut inför 
löningen, men vi har inte lagt pengarna på 
onödiga prylar utan på aktiviteter tillsam-
mans. Vi kommer tävla i att hitta på nya 
oväntade saker. Har du hört talas om den nya 
verkstaden i Stockholm där man kan boka in 

sig en timme för en spottstyver och dreja en 
kruka tillsammans med sina kompisar? Har 
du hört talas om köpcentrat i Barcelona där 
man för 280 kronor får måla en tavla med 
andra roliga människor – och dricka massa 
vin? Allt ingår. Eller har du hört om Amelia 

Adamos ”Glitterär Afton” 
där man får sköna tanter på 
scen, god mat, vin och en 
påse böcker – för självkost-
nadspris

Allt det här kommer vi ägna 
oss åt. Vi vill umgås, träf-
fas och testa nya grejer. Vi 
behöver inte sitta i soffan 
på kvällarna längre och glo 
på dumburken. Streaming-
tjänsterna har visat att vi 
inte behöver samlas kring 
”lägerelden” utan vi kan 
bara fokusera på att ses. Mi-
nigolfbanor som gör att du 
lär känna nya människor… 
Gym med trevliga (!) träna-
re.

OCH ”HAPPY” ÄR DET 
NYA SVARTA. VI VILL 
OMGE OSS MED VARU-
MÄRKEN OCH PERSO-
NER SOM HELT ENKELT 

GÖR OSS LITE GLADARE. Och vi kommer 
inte köpa något nytt under hela året. Vinta-
ge, bortskänkt, lappat och lagat är hett. 
Förutom de här stora tankarna om vår nya 
värld så finns så klart utrymme för färg och 
form. Här är årets fem stora trender. >
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KRÖNIKA /  Från al lvar t i l l  happy

TRENDSTEFAN 
VET VART VI ÄR 

PÅ VÄG
2020 ÄR ETT NYTT DECENNIUM, ETT NYTT ÅRTIONDE. NU VÄNDER VI BLAD. FÖRRA ÅRETS ALLVAR 

MED HOT, KATASTROFER OCH BEGYNNANDE LÅGKONJUNKTUR FINNS KVAR, MEN I ÅR BITER VI IHOP, 

ÄR TILLSAMMANS OCH VILL VARA HAPPY. HÄR ÄR ÅRETS TRENDER.

Text Stefan Nilsson Foto Martin Savara

~ KRÖNIKA ~

2020:
FRÅN ALLVAR 
TILL HAPPY
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TRENDER /  Trendstefan om årets trender 2020

TRENDSTEFAN LYFTER BLICKEN OCH SAMMANFATTAR

ÅRETS TRENDER
NEON NIGHTLY

//
Ungdomar och millennials beter sig helt annorlunda än vi. 

Detta är deras trend. Ungdomar lägger hellre pengar på 

Netflix än på ny inredning. Detta är den nya generationen 

som struntar i gammal status. Istället fokus på tillåtande, 

inkluderande och storstad. Neon och nya material. Svart 

kommer tillbaka för första gången på länge. Neonljus och 

industriellt i inredningsdetaljer. Tänk ett skåp med rosti-

ga detaljer och neonlampa. Beauty-industrin är bärare av 

detta nya. Aldrig har make-up signalerat utanförskap och 

tillhörighet så mycket som nu. Ear curation blir ett nytt 

fenomen. 

AUBERGE AUBERGINE
//

Att sova är den nya lyxen. Vi betalar nästan vad som helst 

för att få sova gott. Därför betalar vi enorma pengar för 

sovrum, sängar och sängkläder. Stilen ska likna lyxiga ho-

tellrum. Färgerna är sensuella med purpur, vinrött, kanske 

lite blått. Mycket naturläder och bulliga retrofåtöljer. Lätt 

touch av budoir med vintagedetaljer som tiffanylampor 

och en resväska i krokodilskinn. Lite som Frida i ABBA. Far-

ligt och förföriskt.
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BORDERLINE BLUE
//

En helt ny och kallare färgskala i miljöer. Det blå blir krispigt 

och nytt tillsammans med vitt, och vi går från beige till grått. 

Blå glas till bordsdukningen. Blåvitt porslin, gärna grovt och 

lite lantligt snarare än 1700-talselegant. Det krispiga och 

kalla syns också i den vita metallen som kommer. Soffbord, 

speglar och detaljer i vit metall. Det gröna är också krispigt. 

Årets inredningsväxt har avancerade blad med konstiga for-

mer. I år håller vi på med ”plantporn” snarare än ”foodporn”, 

och vi är ”plantfluencers”.

PAISLEY PARK 
//

Mönster är äntligen tillbaka. 70-talets paisley i jordiga to-

ner och inslag av orange. För den som gillat den skandi-

naviska, beiga och avskalade stilen är det enkelt att bara 

addera något bråkigt 70-tal. Kanske manchester, fransar, 

brunt och orange eller nämnda mönster i paisley. Räkna 

med att möbler ser ut som vintage (oavsett om de är det 

eller inte). Vi gillar lappat och lagat och kanske till och 

med lagningar som förstärks i just orange.

MINT CONDITION
//

Årets färg är mintgrönt eller celadon. Den finns med i 

alla trender på ett eller annat sätt. Färgen signalerar 

en slags vintage och retrokänsla. Lite 80- och 60-tal på 

samma gång. Som 80-talsfilmer med 60-talstema, Dir-

ty Dancing eller Tillbaka till Framtiden. 80-talsreferenser 

som snäckskal och axelvaddar. Ingen kommer köpa nå-

got nytt. Istället vill vi hitta snygga, fina, coola sätt att 

exponera vår second hand. Kanske en bondstol mot en 

mintgrön vägg? Placera en bukett vallmo i ett tennkrus 

på ett bord som är målat mintgrönt?



NEON NIGHTLY
//

Ungdomar och millennials beter sig helt annorlunda än vi. 

Detta är deras trend. Ungdomar lägger hellre pengar på 

Netflix än på ny inredning. Detta är den nya generationen 

som struntar i gammal status. Istället fokus på tillåtande, 

inkluderande och storstad. Neon och nya material. Svart 

kommer tillbaka för första gången på länge. Neonljus och 

industriellt i inredningsdetaljer. Tänk ett skåp med rosti-

ga detaljer och neonlampa. Beauty-industrin är bärare av 

detta nya. Aldrig har make-up signalerat utanförskap och 

tillhörighet så mycket som nu. Ear curation blir ett nytt 

fenomen. 

PAISLEY PARK 
//

Mönster är äntligen tillbaka. 70-talets paisley i jordiga to-

ner och inslag av orange. För den som gillat den skandi-

naviska, beiga och avskalade stilen är det enkelt att bara 

addera något bråkigt 70-tal. Kanske manchester, fransar, 

brunt och orange eller nämnda mönster i paisley. Räkna 

med att möbler ser ut som vintage (oavsett om de är det 

eller inte). Vi gillar lappat och lagat och kanske till och 

med lagningar som förstärks i just orange.

MINT CONDITION
//

Årets färg är mintgrönt eller celadon. Den finns med i 

alla trender på ett eller annat sätt. Färgen signalerar 

en slags vintage och retrokänsla. Lite 80- och 60-tal på 

samma gång. Som 80-talsfilmer med 60-talstema, Dir-

ty Dancing eller Tillbaka till Framtiden. 80-talsreferenser 

som snäckskal och axelvaddar. Ingen kommer köpa nå-

got nytt. Istället vill vi hitta snygga, fina, coola sätt att 

exponera vår second hand. Kanske en bondstol mot en 

mintgrön vägg? Placera en bukett vallmo i ett tennkrus 

på ett bord som är målat mintgrönt?
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