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TEMA

Hus & Hem
›› Konstnär – ett
smärtsamt yrke
›› Elevhemmet – det
första egna boendet
›› TIPS: Så slipper du
hamna i lyxfällan
...och mycket mer!

inredaren

Foto: Martin Östergårds
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Söta systrar
med smak
för godsaker

I DETTA NUMMER: FORSELIUS KRÖNIKA // KORSORD // MAMMA-KRÖNIKA // ”ANKA” MED EGEN STIL
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Hur ser det ut hemma hos en inredare?
Drabbas man av komplex? Tappar
man andan? Eller känner man sig som
hemma i allt myspys? Inredaren Malin
Östlund bjöd in på fika.

inred
Välkommen hem till
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Malin Östlund
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>>Visst är det fint med vackra ting, men ett
hem måste kunna användas. Man måste
våga röra sig och leva.

Bara kylskåpen gör vårt besök värt – snyggt!

Det saknas en skåplucka här och list där – precis som hemma...

A

TT KLIVA IN hos inredaren

Malin Östlund känns som att
kliva in hemma. Hon möter
upp med ett klingande skratt och en
varm kram och ursäktar ”röran”. De
bygger om. Hallen är ljus och välkomnande med en blandning av
gammalt och nytt. Dimbara spotlights i taket och gedigna möbler på
det vitmenade trägolvet ger en varm
känsla. Små hjärtan i zink hänger på
dörrtryckena.
Små detaljer som skapar känsla.
Huset är sedan 1920 talet och har
många vinklar och vrår. En hemlig
dörr i panelen i hallen ger utrymme
för barnens skrymmande tränings6
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Matchande och funktionellt i ett.

>>Jag lever med andras drömmar och
förhoppningar hela tiden så jag glömmer
liksom av mitt eget hem även om jag
gärna skulle ha det i toppskick hela tiden.
väskor, gamla spegeldörrar har bevarats och rustats.
– Jag hade lovat min man att vi inte
skulle dra igång med några fler stora
projekt. Men så blev mitt kontor här
hemma, som jag hade i sovrummet,
alldeles för litet och jag såg möjligheten att bygga om garaget och öppna upp in till huset… det var för två

år sen. Nu har hela nedervåningen
gjorts om under dessa år och köket
fick golv precis innan jul men några
skåpluckor har vi inte fått upp… säger Malin.
SÅ JA. DET känns som hemma. Det

fattas lite lister, en tapet här och lite
färg där. En hammare och en såg

och lite spån dröjer kvar på golvet.
Hus är ett livsprojekt – till och med
för en tjej som jobbar heltid som
inredare.
– Jag lever med andras drömmar
och förhoppningar hela tiden så jag
glömmer liksom av mitt eget hem
även om jag gärna skulle ha det i
toppskick hela tiden. Men jag kan
inte stänga av när jag kommer hem
efter kundbesök, tankarna och planerna smids hela tiden uppe i huvudet för att få det så bra som möjligt
för kunden.
Nedervåningen går i lantlig ljus
stil med rejäla möbler och trägolv.
Mellan köket och vardagsrummet
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Ma

ett.

Malin Östlund.

har Malin satt in ett gammalt fönster som en gång i tiden har suttit
i husets glasveranda, som både ger
avskildhet med sina alla spröjs samtidigt som rymd skapas mellan de
båda rummen när man ser emellan.
Ut till nybyggnationen har hennes man Hansa snickrat moderna
skjutdörrar – som ser precis lika ut
som husets övriga gamla vackra spegeldörrar.
– Det är han som gör det mesta här
hemma. Jag kommer med idéer och
han utför dem efter viss övertalning –
men resultatet blir alltid otroligt bra.
Han är enormt noggrann. Jag har
faktiskt precis lärt mig att tapetsera
LJUSDALS TIDNING Nr 3›2010
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Ljusa och fräscha färger.

så det slipper han åtminstone, säger
Malin.
Upp till övervåningen går vi i en
trappa som bevarats från förr. Stegen är gropiga efter nästan hundra
års tassande upp och ned. Här uppe
huserar barnen i varsitt rum, ett litet
krypin med tv och ett nytt badrum
med bastu och Malin och Hansas
sovrum.
– Fast övervåningen vill jag knappt
visa… här har vi knappt gjort något
sen vi köpte huset.
VI SLÅR OSS ned i köket. Små söta

mumsmums ligger vackert på ett fat
och ett annat fat dignar av vindruvor.

Vackert för ögat och man får mumsa
i sig av läckerheterna.
– Visst är det fint med vackra ting,
men ett hem måste kunna användas.
Man måste våga röra sig och leva.
När Malin är ute hos en ny kund
är målet att hitta precis vad kunden
vill ha, fast än denne kanske inte ens
vet själv vad det är som är ”rätt”.
– Jag går runt hos dem, de får säga
vad de tycker om och inte och vi pratar mycket för att jag ska kunna skapa mig en bild av vad de faktiskt vill
ha – anledningen till att man anlitar
mig är ju för att man kanske själv
inte riktigt vet hur man vill ha det
men att vi tillsammans kan få till ett

hem som känns personligt och passande. Det är ju inte mitt tycke och
smak som ska synas utan deras personligheter. Det är utmaningen och
det är det som är roligt. Sen är det en
fantastisk känsla när inredningen är
klar och kunderna säger ”men ååh,
det är precis så här vi ville ha det! Hur
kunde du veta det?”
Malin gör allt från privata bostäder med hela inredningskoncept från
tanke till ritningar och samarbete med
hantverkare, till enklare konsultation
och styling och arbetar även med företag och inreder offentliga miljöer,
kontor, konferensrum, skyltningar,
designar möbler och liknande.
7
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MALIN ÖSTLUND
Ålder: 38.
Yrke: Inredningsdesigner i
egna företaget DesignaRum.
Bor: Ljusdal, i villa från 1920talet.
Familj: Sambo Hansa och barnen Måns, 13 år och Felix, 11 år.
Framtid: Spännande.

Malin Östlund jobbar som inredningsdesigner – ett drömyrke för en person med känsla för färg och form.

DET HELA BÖRJADE för många år sen.

Malin inredde mycket hemma och
vänner och bekanta började >>Jag har nog alltid möblerat och experimenterat utan
fråga om hon
att ens förstå att det var inredning jag sysslade med.
inte kunde hjälpa dem att göra i
Känslan för färg och form har alltid funnits med mig.
ordning hemma
hos dem också. Malin tog på sig än
det ena än det andra uppdraget och
snart hade det goda ryktet spridit sig.
Hon startade sitt företag, DesignaRum och drev det vid sidan av sitt
ordinarie jobb på DHL. Men tillslut
stod hon vid ett vägskäl. Hon hade
aldrig tid över för familjen och hemmet utan kände att hon måste välja
mellan sitt egna, spännande men relativt nya företag eller sin fasta, trygga
tjänst på DHL.
– Barnen tyckte att jag skulle sluta
på DHL.
Sagt och gjort. Malin tog steget
fullt ut och sade upp sig och sedan
den dagen har hon drivit Designa
Rum på heltid och det går galant. Inspiration finner hon i vardagen. En
gammal dörr, ett träd, frostigt gräs, en
tallrik – allt kan väcka en idé.
– Min mamma hade otrolig
känsla för färg och form så jag är
nog född och uppvuxen med det.
Hon var expert på att göra det trivsamt och vackert hemma. Jag har
nog alltid möblerat och experimenterat utan att ens förstå att det var
inredning jag sysslade med. Känslan för färg och form har alltid funnits med mig.

Text: Angelica Nilsson
Foto: Martin Östergårds
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Håll dig till din plan – bara för att det är vackert i butiken behöver det inte
fungera i ditt hem.

MALINS
INREDNINGSTIPS
Q Rensa ur allt som finns i rummet och plocka bara tillbaka
saker som du verkligen tycker
om, inte bara för att du fått den i
present och inte vågar göra annat än att ha den framme.
Q Vet du inte vad du vill ha?
Sätt dig i det rum hemma som
du verkligen tycker om, eller
i någon annans rum som du
verkligen gillar och försök fundera på vad det är som gör att
du fastnar för just det stället och
applicera sedan känslan på det
rum du vill göra om hemma.
Q Satsa på en bra och hållbar
bas i golv, tapeter och möbler i
färger och material som du verkligen tycker om. Sen kan man
variera känsla och utseende i
oändlighet med kuddar, tavlor,
textilier och prydnadssaker allt
eftersom man känner för det.
Q Bestäm dig för vad du vill
ha och spara hellre pengar för
att köpa just den saken istället
för att köpa småsaker som du
egentligen inte behöver eller
gillar.
Q Håll dig till din plan. Även
om du hittar ett jättevackert fat i
butiken så måste det inte köpas.
Det är vackert i butiken men har
du plats för det hemma och passar det in?
Q Strunta i vad andra kan tänkas tycka – det är du som ska
trivas i ditt hem och med dina
saker.
Q Ha vackra saker framme, men
inte allt på samma gång.
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