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Förvaring
i pastell

Frossa
i cerise
Höst i
Färgglada
trädgården
toner i köket
Tema
kök

Veronikas
rosa värld

Hela
Helgen
– vänd på
tidningen!

06 metro bostad

Fredag 2012-03-23

Fredag 2012-03-23

metro bostad 07

inspiration

inspiration

Smyckedesignerns

alldeles egna stil
Härliga accentfärger i cerise skapar kontrast till
det svarta granitgolvet.

Köket är ett valnötskök från Vedum. På skåpet står en härlig
samling themuggar från skilda delar av världen.

Svart granitkeramik på golvet är en snygg kontrast till
vita väggar. Svart och vitt skapar en distinkt kontrast till
varandra.

Med fria vidder runt sig ligger familjens svarta tegelhus. Det finns inget
som stoppar ögat vilket säkert främjar kreativiteten. För här bor en kvinna
med många idéer.
AV: CAROLA SAHLÉN FOTO: BODIL DAVIDSON

D

esignern Veronica Lindgren hade tidigt klart för
sig hur hon ville att deras
hus skulle se ut. Det skulle
vara ett nytänkande när
det gällde stilen men samtidigt ett fungerande hem för en familj
med tre barn. Resultatet blev en enplansvilla med ett dramatiskt svart fasadtegel
till grånande cederträ som kontrast. Det
stora enplanshuset böjer sig mjukt runt
tomten, vilket gör att det skapas en alldeles egen privat sfär i trädgården.
Vi knackar på dörren till villan som öppnas av denna energiska och sprudlande
glada kvinna. Här bjuds vi in i ett hem
som sjuder av aktivitet och energi. Från
hallen ser vi rakt igenom huset, och längst
bort kan man skymta föräldrasovrummet.
Det är högt i tak i både det stora vardagsrummet och i köket. De två rummen smälter mjukt samman till en enda stor enhet.
Hela huset har en inbjudande atmosfär
med sin mix av gammalt och nytt. Som det
stora svarta skåpet som tronar i allrummet. Det är ett arvegods från Hans farmor
och farfar. Skåpet har precis blivit ommålat i en dramatiskt svart färg av husets
äldste son. Det är just sådana möbler som
skapar den härliga känslan av trivsel –
antikt och nytt i skön symbios. Det råder

”Jag älskar starka
färger i
kontrast till
den lugnare
färgskalan.”

en uttänkt avvägning i inredningen här
hos familjen Lindgren.
De stora fönsterpartierna i kök och allrum tillåter den grönskande trädgården
att nästan komma inomhus. De resliga
glasdörrarna i allrummet leder ut till ett
enormt trädäck. Trädäcket kröker sig runt
i trädgården och här och var har mysiga
sitthörnor och härliga utesängar bildats.
Man förstår att familjen tillbringar mycket tid här. En liten ringlande stig har
byggts av trädäcket, och när vi följer den
så kommer vi fram till ett glashus.
– Här sitter vi väldigt mycket, berättar
Veronica. Ända från tidiga vårkvällar till
långt in på ljumma höstkvällar så tillbringas mycket tid här. Det är verkligen
härligt att få duka härute för vänner eller
att hela familjen sitter här och äter en
skön söndagsbrunch, fortsätter hon.

Färg och kontrast:
• Skapa kontraster med svart och vitt
som neutral bas.
• Våga satsa på din favoritfärg.
• Låt färgstarka tapeter matchas av
detaljer i samma färgskala.
• Blanda antika rariteter med nya favoriter.
• Vill du hitta unika detaljer som ingen
annan har så passa på vid en utlandsresa.

M

en för att återgå till
husets insida. Här
fi nns häftiga tapeter
i starka och klara färger, som plockas upp
av massor med kuddar
och plädar i samma härliga färgskala.
– Ja, jag älskar starka färger i kontrast
till den lugnare färgskalan. Det skapar
en skön energi och främjar kreativiteten,

Köket kommer från Vedum och är i massiv valnöt. Ovanför matbordet hänger

lampan Fuchsia från Philippe Starck. Likadana lampor hänger också över bardisken.
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”Mitt senaste samarbete med
Ann Wilson var mycket givande, Ann har varit med och designat två kollektioner för mig
vid det här laget.”
ler Veronica. Och att just kreativiteten är
närvarande märks i både inredning men
också hos ägarinnan själv.
– Jag har alltid gillat att mixtra med färger och olika kombinationer. Under åren
har jag provat en massa mer eller mindre
lyckade stilar, berättar hon skrattande.
– Jag minns att jag under en kreativ
80-talsanda fick för mig att jag skulle ha
ett kohudstema i inredningen, fortsätter
Veronica skrattande. Jag målade allt med
kohudsfläckar. Bland annat minns jag att
jag målade en servis med fläckar så att den
skulle matcha mina hemsydda kohudsgardiner. Efter det hade jag en period där jag
samlade på allt med dalahästar, fortsätter
hon glatt.
– Jag till och med tatuerade in en liten
dalahäst på vristen.
Nu verkar dock denna lite vildsinta kreativitet tyglats något och idag är hon en
framgångsrik smyckedesigner med årliga
kollektioner.
– Mitt senaste samarbete med Ann Wilson var mycket givande, Ann har varit
med och designat två kollektioner för mig
vid det här laget, berättar Veronica.

Hunden Vanna har en sjal från Veronicas butik på sig.

V
I familjens loungerum sitter Hedvig med kompisen Filippa och myser. Buddhastatyn är ett inköp från en resa.

Ett urval av Unicasmycken.

Samlingen med dalahästar har följt med Veronica från hennes period på
80-talet när hon samlade på allt med just dalahästar.

eronica reser mycket i sitt
jobb som designer. Framför
allt till Kina och Hongkong.
Därifrån följer det med en
hel del inredningsdetaljer
hem. Vilket vi ser bevis för
här och var i hemmet. Små exotiska skålar, vackra prydnadssaker eller en läcker
staty som fått följa med hem.
– Det blir att jag reser till Asien minst
3-4 gånger om året, berättar hon. Därför
uppskattar jag extra mycket att få komma
hem till ett hus som är nybyggt och där
det inte krävs allt för mycket underhåll.
Det har ju den fördelen med nybyggda
hus, att man bara kan njuta av dem på ett
annat sätt, säger Veronica.
Att få lov att komma hem till detta
läckra hus, koka en kopp te och sjunka
ner i den generösa soffan måste vara en
skön känsla efter en hektisk dag på jobbet. Hela familjen älskar också att resa
tillsammans. Så förutom rena arbets- och
inspirationsresor för Veronicas del så försöker familjen få in flera både kortare och
längre resor själva också.
– Nu senast var jag och Hans i Rom över
en weekend själva. Annars försöker vi som
sagt resa i sällskap allihop för att få lite
extra tid tillsammans hela familjen.
Familjen Lindgren har bott på flera ställen genom åren.
– Men just här känns det som vi har
hittat hem och funnit det vi letat efter.
Alla barnen trivs bra här. Vi har nära till
allt från flygplatser och stora städer som
Malmö och Köpenhamn men också väldigt
nära till havet och naturen. Det känns som
vi bor på alldeles lagom avstånd till allt,
avslutar Veronica med ett leende.

Det lilla guldskrinet kommer
från en resa till Qatar.

Badrummet har mosaik från Bisazza. På golvet ligger stora keramikplattor med en exotisk trälook. Badkar från Svedberg.

Hemma hos
Här bor: Veronica 40 år,
Hans 46 år, barnen Victor
19 år, Hugo 16 år och
Hedvig 11 år. Hunden
Vanna 6 år.
Huset: Ett omritat Götenehus på 190 kvm i Vellinge.
Byggt 2008.
Gör: Veronica är smyckedesigner med egna företaget Unica of Sweden.
Hon driver även butiken
Unica & Co i Vellinge med
inriktning på unika kläder,
smycken och noga utvald
heminredning.

Veronica har på sig en tunika från Turquoise. Smycken från
årets kollektion.

