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Ordna i oredan!
  Att ha rörigt och ont om plats hemma är ett vanligt problem. Ci-

ty Bo bjussar därför på ett helt nummer ägnat åt smarta idéer, prylar och förvarings-
lösningar för lägenhetens alla vrår. 
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Med platsbyggd inred-
ning och mycket förva-
ring har 35 kvadratmeter 
omvandlats till tre rum 
och kök. Välkommen till 
den smarta stugan!

När vi kommer in i sommarstugan känns 
den som mycket större än vad den egent-
ligen är. Det vita taket går upp till nock 
och kontrasterats med inredning i klara 
färger som turkost, vinrött och grönt.

– Jag var inspirerad av den karibiska 
känslan när vi inredde, säger Susanna 
som med sin man Martin och deras två 
döttrar haft stugan sedan 1998.

Stugan som är från 1950-talet hade vid 
inflyttningen en mörk inredning med 
tidstypiska inslag. Från början hade Su-
sanna och Martin ett rum med vånings-
sängar och döttrarna delade på ett rum.

på hur fa-
miljen skulle kunna skapa mer utrymme 
och smart förvaring tog de hjälp av vän-
nen Petra, som är arkitekt, för att bygga 
om i stugan.

– Vi ville att barnen skulle få varsitt 
rum, säger Susanna.

Döttrarnas egna rum är nu inredda 
med platsbyggda våningssängar och de 
kan enkelt stänga om sig med smarta 
skjutdörrar. Susanna och Martin får nu 
plats med en dubbelsäng i sitt sovrum. 

 i stugan 
togs tre garderober bort. 

– Men med de lösningar som gjorts 
har vi har ändå mer förvaring nu, säger 
Susanna.

På altanen finns bänkar med förva-
ring där utomhusmaterial kan gömmas 
undan. Under alla sängar finns två sto-
ra lådor där kläderna får plats. Vid säng-
arna har sängborden sågats ut i väggen. 
Lika snyggt som det är smart.

– Det krävs ju såklart att man har 
tjocka väggar för att det ska vara möjligt, 
men jag gillar den detaljen.

I det kombinerade köket och vardags-
rummet har de platsbyggt hyllor som 
fungerar både som rumsavskiljare och 
förvaring av porslin och skafferivaror.

Sommarstugan använder familjen 
från vår till höst. Möblerna byter plats 
under året för att det inte ska bli för 
trångt. Ett exempel är matsalsbordet 
som med sommarvärmen får flytta ut på 
altanen.

Under vinterhalvåret bor familjen i 
en femrummare i centrala Malmö. Kon-
trasterna mellan den stora lägenheten 
och den kompakta sommarstugan är 
stora:

– Jag gillar det lilla och enkla när man 
kommer ut hit. Eftersom vi kan vara ut-
omhus så mycket på sommaren så känns 
det inte så trångt som det skulle göra att 
bo här under vinterhalvåret, säger Su-
sanna.

4 SMARTATIPS!

Fiffiga lösningar gör stugan 
på 37 kvadrat till en trea i 
miniformat.

Smått men smart
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Krokar och  hyllor i all ära, men ibland
längtar man efter nya grepp. Vi har samlat prylarna 
som tar förvaring på fullaste allvar. 

För inte så länge 
sedan fanns det 
ingenting här, 
och nu har det 
vuxit upp en 
helt ny stadsdel. 
Av ingenting 

finns snart ingenting kvar.
Då lämnade man staden bakom 

sig redan vid Hjälmarekajens början, 
och kunde vandra ända ut till och för-
bi Kockumskranen. Där ute hade man 
inte bara havet för sig själv, man kun-
de också vända sig om och beskåda 
Malmö på avstånd.

Västra hamnen 
ser jag nya hus som färdigställts. Min 
senaste upptäck är Dockan. Visst är 
det förförande med alla träbryggor 
och restauranger, men hellre än att 
stanna där, tar jag mig förbi den yttre 
byggnationslinjen och uppsöker om-
rådet bortom. Det är så mycket mer 
spännande att undersöka den hotade 
intigheten än att beskåda det fullbor-
dade byggprojektet. 

Bortom nybyggena i Dockan finns 
fortfarande ett stycke icke ianspråk-
stagen mark. Här blåser vinden fritt 
så att damm och grus sticker i ögonen. 

Här står några skräpiga byggbodar och 
ett elskåp där någon klottrat det forn-
tida skällsordet KNAST med så sto-
ra bokstäver att man nästan tar det 
personligt. Här skrämmer man upp 
strandskator om man inte är försiktig. 
Här finns högar med schaktmassor 
och härvor av  knycklade armerings-
järn som respektlöst skymmer Tur-
ning Torso.  Och längst ut löper sten-
piren mot havet.

 som ett ing-
enmansland och man kan lätt tro att 
ingen rör sig här. Men det är fel. Jag 
går runt och tar lite bilder och möter 
snart några andra som gör samma sak; 
plåtar gammal rostig plåt och vindpi-
nad graffiti på en liten byggnad som 
kanske tillhört kranen. 

Bakom ett självsått pilbuskage står 
några pensionärer och utövar tai chi. 
Och jag ser en äldre man som spanku-
lerar med händerna på ryggen, stan-
nar till med jämna mellanrum och 
bara tittar och funderar.

Såna här ickeplatser har en funk-
tion. Jag tror vi behöver platser som är 
ingens och allas, där fantasin kan  flö-
da och var och en kan se sig själv som 
den ende uttolkaren. Där vi kan strosa 

den lilla utomhusfotoutställningen på Västra Kattarps-
vägen. På en gammal garageport har någon stiftat upp 
inplastade fotografier och dokument, som tycks visa det 

och upptäcka sånt som är tappat eller 
glömt, och känna oss borta från allt. 

Dessa platser finns snart inte läng-
re kvar i hamnen. Och på samma sätt 
går det på alla andra platser i stan där 
byg givern fullbordar och färdigställer 
det som smart och noga planlagts. 

Från 
slottets murkrön har man fin utsikt 
över hela stan. Många andra städer 
har liknande naturliga utsiktsplat-
ser. 

Men platta Malmö, vad har vi? 
Var beskådar vi stan? Om vi inte 
tar oss upp i Kronprinsen el-
ler råkar känna nån i Turning 
Torso, vill säga. 

Kanske blir det då extra 
viktigt att kunna nå Malmös 
yttre gräns, för att ha möjlighet 
att vända sig om och se staden på 
håll. 

har en så-
dan funktion. Här finns fantastiskt 
mycket av just ingenting. Bara rymd 
och fri sikt. 

Här ser man stan utifrån, och jag 
hoppas innerligt att det kan förbli 
så. 

”Här finns 
fantastiskt 
mycket av 
just ingen-
ting. Bara 
rymd och fri 
sikt”

närmaste husets historia. Det är förbryllande och 
obegripligt. 
    Fritt inträde, öppet dygnet runt.
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– Det är inget prioriterat 
område när man 
gör i ordning lä-
genheten i jämfö-
relse med exem-
pelvis vardags-
rummet och riske-
rar därför ofta blir 
ofta lite av hem-
mets skamfläck.

– Ta tid på er att 
planera hur det ska se ut. 
Vi använder hallen mycket 
och då är det viktigt att den 

fungerar och att man har 
tillräckligt med förvaring, 
det löser man delvis genom 

att bygga på höj-
den med hyllor 
eller lådor.

– Man behöver 
mer förvaring 
än vad man tror. 
Om man exem-
pelvis har barn 

så brukar grejerna bli allt-
fler ju äldre barnen blir och 
då är det bra att tänka fram-

åt när man 
planerar 
hallför-
varing-
en.

– Försök att få upp så myck-
et som möjligt på väggarna, 
det ger ett luftigare intryck. 
En annan viktig sak är att 
rensa undan sådant som du 
inte behöver och ha bara det 
du behöver under pågående 
säsong framme. 
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Hallen blir ofta överfull och kaotisk. CityBo ring-
de upp inredaren Carola Sahlén för att ta reda på hur vi 
kan förbättra ett rörigt genomgångsrum.

”Hallen ris-
kerar att bli 
lite av hem-
mets skam-
fläck” 
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