Inredningsinspiration
Här har vi samlat tips och idéer på hur du
kan inreda ditt nya radhus – välkommen hem!

Startat av grundaren till IKEA

INREDNINGSTIPS MED IKEA

Vi samarbetar med
IKEA när vi inreder
våra bostäder

Så kan du inreda
– inspiration med Anna från IKEA

Inred efter dina egna och din familjs behov

Beroende på vilken fas du är i livet kan möbleringen variera. Därför har vi tittat på
två olika familjer, försökt ta reda på vilka utmaningar de har och möblerat därefter.
Till hjälp tog vi duktiga Anna Charlotta Bredin som är inredare på IKEA. Häng med!

En avstickande kulör gör rummet levande och skapar nya uttryck

Anna Charlotta Bredin, inredare på IKEA.

Vi frågar – Anna svarar!

Tänk på hur ljuset kommer in i rummet

Vad är bra att tänka på vid inredning?

Vilka trender gäller just nu?

– Försök först och främst att inte stirra dig blind på just
det rummet du ska möblera. Börja med att ta ett steg
bakåt och tänk på hur resten av ditt hem ser ut. Inred
dessutom utefter vad rummet ska fylla för funktion,
snarare än vilken typ av inredning som ska vara där.
Det ska vara lätt och bekvämt att ta sig omkring!
Tänk också på att inreda efter hur ljuset kommer in
i rummet. Ska du kanske sova där, titta på TV eller
sitta och äta?

– Sedan en tid tillbaka är det stort fokus på hållbarhet.
Att tänka miljösmart och att återvinna så mycket det
går av det gamla. I denna trend är stort fokus på vilka
material vi väljer – så det blir mycket naturliga inslag
som trä, lin, ull, glas och järn. Vi gillar också grönska i
alla former och de färger vi väljer just nu är naturfärger
med gröna och blå inslag.

Vad är viktigast för dig i inredning?
– Trivsel! I min roll som inredare tittar jag mycket på
trender och tycker det är roligt att ändra stilar och
färger. Men när det gäller det egna hemmet tycker
jag att du kan utgå ifrån dig själv. Titta inte på vad
andra gör utan tänk på vad som gör att just du trivs
när du kommer hem efter en dag på jobbet. Eller när
du vaknar på morgonen!

Textilier hjälper till att öka mysfaktorn

Går det inreda hållbart så det håller över tid?
– Om du vill inreda hållbart är det viktigt att göra
medvetna beslut när du väljer inredning och färger.
Som nämnt innan är det bättre att följa sin egen stil än
det som gäller för tillfället. Vad passar in i ditt hem och
det liv du lever? Har du barn som växer är det naturligt
att du måste byta ut och ändra, men det finns också
många bra möbler som går att anpassa med tiden.
Välj också lugna basfärger på möblerna, så kan du
lättare byta ut inredningsdetaljerna om du behöver.

Väj lugna basfärger på möblerna

Kommande sidor visar hur du med olika inredningslösningar får ut maximalt av varje kvadratmeter.
De färger vi väljer just nu är naturfärger

Harmoni och balans i färg och form

FAMILJ MED TVÅ BARN

PLANLÖSNING ALT 1

Med rum för både familj och vänner
I detta fina småhus bor Johanna och Mattias tillsammans med sina två barn
Alvar, 5 år, och Livia, 3 år. Här är det full fart från tidig morgon till sen kväll
– med allt från lek och bus till middagar, läsning och städning. Välkommen!

Barn vån 1

Hit har Johanna och Mattias
flyttat för kunna ha en trygg
översikt över barnen på under
våningen, medan de själva kan
laga mat eller sitta och umgås
vid matbordet. När barnen väl
sover i sina sängar kan de sitta
i allrummet utanför och läsa eller
titta på TV. Under natten är det
också tryggt att vara barnen
så pass nära.
Det
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med vänner och familj – därför
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som gör att de kan röra sig fritt
både ute och inne. Som att
samlas på den stora terrassen
eller att sitta i soffan och prata
med den som står i köket. Det
är helt enkelt ett hus som sätter
guldkant på vardagen!

Skira gardiner silar ljuset vackert från de
stora fönsterpartierna

Förändra rummet genom att byta ut lös inredning
och textilier för att få ett nytt uttryck
Köksön har både extra förvaring och är perfekt
att umgås runt medan maten puttrar på spisen
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Barn vån 2
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Skapa känsla på uteplatsen genom
att låta växterna ta plats på höjden

Johanna och Mattias med barnen Alvar och Livia
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Låt någon inredningsd etalj
få vara framme i tvättstugan

VÅNING 2

WC/DUSCH

SOVRUM

KLÄDK AMMARE

ALLRUM

SOVRUM

Elevation
Elevation
Elevation
CC
C
VÅNING
1

Elevationer allrum övervåning förslag 2
Elevationer allrum övervåning förslag 2
Elevation A

Elevation A

Elevation B

SOVRUM

Bäddsoffa är bra för
möjlighet till fler sovplatser
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Utnyttja väggen runt din TV till smarta
förvaringslösningar

Möblera med plats för lite spring och bus runt möblerna
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Att måla om en vägg skapar snabbt
förändring i ett rum

Addera liv med dina
personliga föremål

Utnyttja hela höjden i din klädkammare och använd boxar och
lådor för ordning och reda

Utnyttja varje vrå i hemmet
– här till arbetsplats

Ett större träd och stora tavlor på golvet
sätter stilen i rummet

MAMMA MED TONÅRING

PLANLÖSNING ALT 2

Med rum för en social vardag
Här bor Maria tillsammans med sin tonårsson Arvid som går i gymnasiet. Båda
två har ett väldigt socialt liv på fritiden vilket tar upp en stor del av deras vardag.
Låt några kokböcker, oljor och köksprodukter

Ensamståendevara
vånframme,
1 det skapar liv i köket

Att det ordnas middagar och att
vänner ofta stannar kvar över
natten tillhör vanligheterna här.
Då är det perfekt med två
våningar som gör att det går att
dela upp sig. Kanske är det ett
pratglatt umgänge nere vid
matbordet, medan det är lugnt
TV-tittande där uppe. Maria
har även sitt arbetsrum på
övervåningen, som de också
använder som gästrum när en
vän eller förslag
släkting1är på besök.
evationer bottenplan

Elevation A

Köket och vardagsrummet är
inrett så att de kan ta en snabb
frukost eller mellanmål vid
köksön. Men där finns även ett
stort bord med plats för alla
vänner som kommer på besök.
Efteråt kan man lätt slå sig ner
i soffan eller fåtöljen!

Addera liv genom att plocka in naturen

Börja alltid att inreda utifrån basmöblerna som t ex matbordet och lägg sedan till resterande möbler och detaljer
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Maria och hennes tonårsson Arvid
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Ensamstående vån 2

Elevation B

Enligt Maria är husets bästa egenskap att det är litet samtidigt som det finns
plats för aktiviteter att göra. Då Arvid ofta är borta hos kompisar eller på olika
aktiviteter, innebär det att också hon får mycket ensamtid. Då är det skönt att
kunna känna sig trygg och att huset inte är för stort att sköta själv. Alltså ett hus
som helt är anpassat efter deras liv!

Möblera gärna med utsikt över trädgården
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Ett grunt skåp är smart
förvaring på mindre ytor
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Varmt och ombonat med hjälp
av naturmaterial i badrummet

Elevationer allrum övervåning
förslag
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Kombinera kontor och gästrum genom att ha
ett praktiskt sängskåp på väggen

Elevation B

Trendigt naturtema med
personliga detaljer

Elevationer allrum övervåning förslag 2
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Bygg på höjden och få gott om bra
förvaring under sängen

Dags att förnya? Tänk hållbart genom att köpa ett nytt överdrag
till soffan istället för att köpa en ny eller måla en möbel

Böcker skapar liv åt ett hem

Dubbla skenor i taket gör att du kan ha både tunnare gardiner och
mörkläggningsgardiner i ditt sovrum

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer kan avvika från verkligheten. April 2021.

Ett hus. Flera sätt att inreda.
Låt dig inspireras av vårt samarbete med IKEA!

www.ikanobostad.se

