INREDARE MED IDÉER

Karin och Erik behöver inte trängas. Deras lägenhet är
på hela 200 kvadratmeter och har härligt högt till tak.
Smakfullt inredd med gammalt och nytt i en spännande mix. Det råder ingen tvekan – här bor någon
med inredning som yrke.

Högt i tak hos
4 LP bostad

INREDARE MED IDÉER

Jag älskar inredning
helt enkelt. Det är mitt
yrke och jag älskar

att fixa och dona
här hemma också.

inredaren
LP bostad
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INREDARE MED IDÉER

Man kanske
kan tro att

jag blir mätt
på inredning
på jobbet.
Men det är

tvärtom.

6 LP bostad

Enkla och grafiska mönster är melodin hemma
hos inredaren Karin
Bengtsson. Hon använder
en neutral bas och syr
ofta egna kuddar som får
agera färgklickar.

V

I GÅR UPP FÖR den smala trappan och kommer
in i den magnifika lägenheten. Eller rättare sagt, vi
kommer rakt in i köket – som
egentligen är en del av en stor
korridor som leder till lägenhetens
hjärta – vardagsrummet. Här pulserar
värmen kring den stora eldstaden i rummets mitt.
– Vi älskar vår kamin. Den brinner varje
dag på vintern, säger Karin och slår sig ner
i en av de vita sofforna.

VARDAGSRUMMET ÄR EN GIGANTISK historia
inrett med ”olika små rum i rummet”. I ena
hörnet står en läsfåtölj med ett litet bord
bredvid. Utmed de stora fönstren, med utsikt över Vättern, står ett matsalsbord. Stolarna är av olika slag, några är nyproducerade, klädda i ett vitt tyg, och de andra är
ett arv från Karins farmor.
– Jag älskar inredning helt enkelt. Det är
mitt yrke och jag älskar att fixa och dona
här hemma också, förklarar Karin. Sambon
Erik fyller i:
– Och jag har inget intresse överhuvud-

taget. Hon får fritt spelrum och det blir alltid bra. Så varför ska jag lägga mig i? säger
han med ett leende.
DIREKT EFTER DEKORATÖRUTBILDNINGEN i
Leksand mellan 2005 och 2007 började Karin jobba som möbelinredare på Ikea i Linköping. Där bygger hon och hennes kollegor upp de miljöer och rum som vi alla så
väl känner till.
– Man kanske kan tro att jag blir mätt på
inredning på jobbet. Men det är tvärtom.
Där får jag idéer som jag spinner vidare på
och utvecklar hemma.
Däremot är hon ganska sparsam med
knalliga färger på hemmaplan, vilket hon
med en snabbanalys härleder till sitt arbete.
– Jag tröttnar lätt på starka färger. Om
jag under dagen har jobbat i en miljö med
mycket färg, behöver jag nog komma hem
till ett lugn, säger hon.
NÄR DET GÄLLER MÖNSTER FALLER det enkla och grafiska Karin bäst i smaken. Svart
och vitt är basen som hon utgår ifrån. Idéer verkar det inte råda brist på. På en vägg
hänger en hemgjord tavla med ett tydligt

budskap: ”Karin och Erik” står det skrivet
med stämplade bokstäver. Alfabetet från A
till Ö pryder tavlan bredvid, dock kan någon bokstav fått hamna upp och ner!
– Jo, jag gillar att göra egna tavlor. Jag
hittade stämplar i en butik och började
spåna loss, säger hon.
Karin gillar när inredning fyller ett slags
syfte. Som de stora väggarna i ”korridoren”
som pryds av inramade svartvita foton.
– Folk som kommer hit stannar, tittar
och undrar vilka som är på bilderna. Det
är kul, då kan man visa kompisar, familj
och andra!
ÄVEN OM LÄGENHETEN ÄR PARETS absoluta
drömboende just nu, med de stora ytorna
och läget precis vid vattnet och Vadstena
slott, kan de i framtiden tänka sig ett eget
hus. Gärna på landet.
– Men vi kommer nog inte bygga nytt.
Vi vill båda ha ett hus med själ och karaktär, som vi kan renovera och forma själva,
säger Karin.

Text: Jessica Holm
Foto: Ken Pils

Karins
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bästa tips!



Att våga! Tänk inte på att allt

måste vara på ett särskilt sätt.
Det hämmar.

T

 änk utanför ramarna. Använd
saker även till vad de inte är
tänkta för. En gammal syltburk
eller en salladsskål kan fungera
utmärkt att plantera blommor i.

E

 n neutral bas är lätt att förändra med färger och roliga
material på kuddar, gardiner
och annat.

HEMMA favoriter
1.

Kaminen! Den är navet i
lägenheten. På vintern ger
den värme och den ger
ständigt lägenheten sin
särskilda karaktär.

2.

ÊHEMMA HOS Karin och Erik

Namn: Karin Bengtsson och Erik Johansson.
Ålder: Karin är 26 år och Erik är 28 år.
Bor: I en hyreslägenhet på 200 kvadratmeter
i Vadstena. Lägenheten ligger i ett gammalt
ombyggt spannmålsmagasin.

Jag är besatt av stolar och kan
ha hur många som helst. Den
här lilla barnstolen hade jag som
barn och den vita stolen hade
jag funderat på att köpa i många
år när den dök upp i en butik här
i Vadstena. Då gjorde jag slag i
saken.

Gör: Karin är möbelinredare på Ikea och Erik är
egenföretagare, delägare i Skänninge maskinstation.
Äter helst: En god köttbit.
Dricker helst: Rött vin.
Bästa städtipset: Ta allt på en gång. Så är det gjort!
Intressen: Resa, åka vattenskidor, umgås med familj och vänner.
Senaste resan: Gick till Normandie
i Frankrike. Vintern 2009 var paret i Key West,
Florida. ”Vi spanande in alla häftig hus och
jag gick igång rejält på alla verandor med stora
hänggungor. Jag älskar att resa runt och titta på
hus och arkitektur”, säger Karin.

3.

Syhörnan är min favoritplats. Där skulle jag egentligen vilja spendera mer tid.
Vi är några tjejer på jobbet
som har en ”syjunta”. Där
bollar vi en massa idéer,
som jag försöker förverkliga
här hemma.
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