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träDgårDs
MästArE
MArIA
brEMEFors

Tre kvinnor. Tre företagare. En är inredare,
en är trädgårdsmästare och en är ljussättare.
Tillsammans är de atRiUM – ett rum i rummet.

M

alin Östlund, inredare, Maria Bremefors, trädgårdsmästare och Ingrid Pege, ljussättare, har funnit varandra. Tillsammans
knyter de samman sina egna erfarenheter och kunskaper och på så sätt skapa något mera, inte bara det befintliga
rummet utan ett steg till. Ett rum i rummet som sagt. Konceptet bygger på att
inreda inne, ute och däremellan. Deras
arbete ska kännetecknas av ett helhetstänk där rummen inomhus och utomhus står i perfekt harmoni och balans
med varandra.
– Oftast följs inne och ute åt och det
är det vi vill göra något mera av. Vi vill
skapa harmoni och en helhet med färger, material, ljus och
så vidare, säger Malin
Östlund.
Hela idén till samarbetet kom av att Malin och Maria hade en
kontakt där de pratade
om att just kombinera
varandras yrkesområden. Att skapa något
mera av det de båda
hade att erbjuda. Samtidigt kände de att det
ändå fattades något för
att ge en helhet, att lyfta deras egna idéer ytterligare.
Då kom Ingrid Pege
in i bilden.
– Jag sysslar med
ljussättning, ljus och
eld, både ute och inne.
Mitt arbete handlar om att jag gör en
ljussättning utifrån hur Maria och Malin
har gjort sina delar. Det gäller att skapa
en balans och harmoni, säger Ingrid.

– Det är där vi ska visa hur man inreder ute, inne och däremellan. Så som vår
idé är, säger Maria Bremefors.
Till mässan i Bollnäs har de tillverkat en miljö med kök, veranda och
trädgård i miniformat. Det är en typ
av modul som man efter mässan kommer att ha uppställd på Rosehills i Ljusdal. Där får allmänheten en chans att
bekanta sig med atRiUM och deras arbetssätt.
Stämplat som projekt

Samarbetet är stämplat som ett projekt,
men på sikt ser de ett scenario där en enhet ska gälla, en gemensam plattform.
Deras respektive företag kommer
inte att försvinna eller
på annat sätt påverkas,
det är de noga med att
poängtera.
– Var för sig vill vi
självklart leva vidare.
Och även om vi jobbar gemensamt så ska
man känna igen våra
egna delar i det hela,
säger Malin Östlund.
Målgruppen för deras arbete kan vara i
stort sett vem eller vilka som helst. Men kanske framförallt företag
och hotell. Där ser de
en potential att verkligen kunna genomföra
stora förändringar.
– Behovet att vistas i
ombonade och vackra
miljöer ökar. Vi vill erbjuda en komplett
lösning som innefattar inredning, trädgård och ljussättning. Detta är möjligt i
såväl hotellentréer som lunchrum, säger
Maria Bremefors.
Första anhalten blir Hälsingeexpon i
Bollnäs. Det är där som projekt atRiUM
inleder sin resa. Tre kvinnor. Tre företagare. Nu provar de vingarna under gemensam flagg.

”Behovet att vistas
i ombonade och
vackra miljöer
ökar, såväl inomsom utomhus. Vi
vill erbjuda en
komplett lösning
som innefattar inredning, trädgård
och ljussättning.
Detta är möjligt i
såväl hotellentréer
som lunchrum.”

Premiärvisas på Hälsingeexpo

Det som gäller närmast för de nya projektet är att man ska delta i Hälsingeexpo i Bollnäs i mitten av april. Där ska de
tre visa upp sig för första gången. Förberedelserna inför den visningen har varit
arbetsam, och ännu återstår en hel del
innan allt är fix och färdigt.

Hon startade sitt företag
våren 2007.
Företaget erbjuder
tjänster inom trädgårdsdesign och formgivning,
konsultation/rådgivning,
anläggning och skötsel/
skötselplaner.
Kundgrupperna är privatpersoner, bostadsbolag, privata och offentliga
företag.

TexT:
foTo:

gEssI
INgrID PEgE
gessi är ett enskilt företag, bildat 2004, som erbjuder sina tjänster till företag och privatpersoner.
tjänsterna handlar
bland annat om lösningar
gällande ljussättning och
belysning.
Att med en spännande
ljussättning få tillvaron att
byta skepnad och med rätt
belysning ge möjlighet att
njuta av dygnets alla timmar, såväl ute som inne.
Att skapa atmosfär med
ljus och eld.

DEsIgNArUM
MALIN ÖstLUND
Ett handelsbolag som bildades 2005.
Inriktningen är mot
såväl företag som privatmarknaden.
Uppdragens omfattning
är allt ifrån konsultation
vid renovering, nybygge
och planering av förändring, till skissade förslag
och vidare till verkställande av inredning, möblering, färgsättning och
platsbyggda lösningar.

Ove HAnsen
FRedRik FRAnssOn

Demopool på plats!

Pooler från Zodiac och Combi-pool.
Kompletta poolpaket från 9.999:"
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på samtliga
modellplanspaket
Gäller v. 16

Kvalitets-SPA från USA
Jättesortiment Soft Airguns
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10% rabatt

KÖKSPAK ET
Gripsholm
2 kökshanddukar
1 grillvante
1 grytlapp
Endast
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Goldfeeling AB, Industriv. 3, Järvsö. Tel 0651-411 00
Öppettider: FÀiÊ£ä£nÊUÊÀÊ£ä£x
6>ÀÌÊÛB>tÊUÊwww.goldfeeling.se
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