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Trean som blev en sjua  //  Smarta prylar för compact living  //  Bästa tipsen för första flytten

”VI ÄLSKAR ALLT SOM 
ÄR SKUMT, LÄSKIGT 
OCH FÄRGGLATT!”

Mitt Hem
s. 13–23

_ I N S P I R AT I O N _ 

Här bor vi
Familjen Kauppi Kurseth är en 
typisk ”varannan veckas-familj” 
där behoven skiftar beroende 
på vilken vecka det är. För ett 
par år sedan höll familjen på att 
växa ur sin trea, men ville helst 
inte flytta. Då föddes idén om 
att bygga om lägenheten till en 
sjurummare.

– I dag är det mycket lugnare 
här hemma. Nu har både vi 
föräldrar och alla fem barnen 
egna rum och alla kan stänga om 
sig. Det är lyxigt, säger Jannika 
och Marius. 

Följ med hem till den kreativa 
fembarnsfamiljen som visar att 
större inte alltid är bättre!  Läs mer 

på nästa sida!

Ju större, desto bättre? Nej, 
inte nödvändigtvis. Med en 
genomtänkt planlösning och  
en gnutta magi kan även en liten 
lya kännas alldeles lagom stor.
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Trean 
som blev 
en sjua

När familjen Kauppi Kurseth blev större  
och barnen äldre växte även behovet  
av eget utrymme för alla. Lösningen? 

Att bygga om trerummaren – till en sjua. 

FÖRSTA INTRYCKET NÄR vi kliver in  
i den färgsprakande hallen hemma 
hos familjen Kauppi Kurseth i Haninge 
utanför Stockholm är att lägenheten 
känns rymlig. 

Det är svårt att tro att vi står i en 
sjurumslägenhet på 87 kvadratmeter. 
Mamma Jannika Kauppi förklarar 
känslan av rymd med en väl genomtänkt 
planlösning och smart förvaring, kom-
binerat med rätt ljus- och färgsättning. 
Trots litenheten känns lägenheten vare 
sig liten eller rörig.

Beslutet att bygga om bostaden från 
en trea till en sjua växte fram i takt med 
att barnen blev äldre, och fick större 

Fantasy och magi präglar 
varje hörn av bostaden 
– ett intresse som hela 

den stora familjen delar.
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En nackdel med att bo litet är att  
det snabbt blir stökigt. Men det finns 

även fördelar: ”Det är mindre ytor 
att städa och man har inga onödiga 

prylar. Dessutom lär sig alla att ta  
mer hänsyn”, säger Jannika Kauppi. 

Jannika Kauppi, 31, 
socionom och konst-
när, Marius Kurseth, 
40, IT-konsult. Melvin 
Kurseth, 15, Tristan 
Kurseth, 13, Jillian 
Kauppi Edenfäll, 10, 
Jennielie Kauppi 
Edenfäll, 8, Jackie 
Kauppi Kurseth, 2. 

D E T  H Ä R  Ä R  V I 
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behov av eget utrymme. Den totala ytan 
är densamma som tidigare – ändå är 
skillnaden enorm. 

– I dag är det mycket lugnare här 
hemma, säger Jannika Kauppi och maken 
Marius Kurseth, ett år efter ombyggna-
tionen. Nu har både vi föräldrar och alla 
fem barnen egna rum och alla kan stänga 
om sig, det är lyxigt. Men rummen 
behöver inte vara stora. 

FAMILJEN ÄR EN typisk ”varannan 
veckas-familj”. Jannika och maken 
Marius har två barn var sedan tidigare, 
och tillsammans har de minstingen 
Jackie, 2 år. Att lyckas skapa en harmo-
nisk och välfungerande vardag ställer 
höga krav på boendet, där inte minst 
var och ens privatliv måste respekteras 
för att alla ska må bra, menar Jannika 
och Marius när vi slår oss ner i det 
pyttelilla och magiskt inredda var- 
dagsrummet. 

Här syns familjens gemensamma 
fantasyintresse tydligt. På hyllorna 
tronar en av Sveriges största Harry 
Pottersamlingar intill en nästan lika 
stor Transformersamling. Och den ena 
väggen täcks av en målning av en jättelik 
galax à la Star Wars, signerad Jannika.

– Jag blev verkligen glatt överraskad 

när jag kom hem från jobbet en dag, 
säger Marius och skrattar.  

NÄR PARET VÄL bestämt sig för att 
utöka trean med fyra rum till gick det 
snabbt. Konstnären och kreatören 
Jannika började skissa på en planlös-
ning, med allt ifrån rummens placering 
till hur el och ventilation skulle lösas. 
Ett byggföretag anlitades, och två veckor 
senare var allt färdigt.

– Jag utgick från de utrymmen vi hade 
och var fönstren fanns när jag gjorde 
ritningen, så att alla rum skulle få god 
ventilation. För de fönsterlösa rummen 
krävdes en ventil mot något rum med 
fönster så en naturlig utgångspunkt 
blev att helt enkelt dela de befintliga 
rummen i två, berättar Jannika.

Kravet på ventilation, och att de 
behövde anlita elektriker för den till-
kommande el som behövde dras, var det 
enda som familjen behövde förhålla sig 
till. Det är också det enda de tagit hjälp 
med, förutom med att sätta upp de nya 
väggarna:

– Vi berättade om våra planer för 
föreningen, men det krävdes inga sär-
skilda tillstånd eftersom vi varken skulle 
röra badrum, kök eller några bärande 
väggar. Och de nya väggarna kan lätt tas 

OVAN: Harry Potter- och Starwars- 
tema präglar hela det pyttelilla vardags-
rummet – där inte minst all färg bidrar  
till ett större helhetsintryck.
TILL VÄNSTER: Jackie, 2, delar sitt  
mysiga lilla rum med alla gosedjuren. 

I N S P I R A T I O N  

ATT LEVA COMPACT: 
→ Hitta kreativa förvaringslösningar.
→ Utnyttja väggarna.
→ Skaffa smarta möbler, som hop-
fällbara bord och stolar som kan 
skjutas in under borden.
→ Tänk: Var sak har sin plats – och 
”en sak in, en sak ut”.
→ Städa varje dag – och involvera 
alla i familjen. Fem minuter om 
dagen räcker. 
→ Ha många och väl genomtänkta 
belysningspunkter.
→ Använd färg, både till väggar och 
dörrar. Färg ger djup och ett intryck 
av större yta jämfört med helvitt.
→ Se till att ha god ventilation.

_ FA M I L J E N S  B Ä S TA  T I P S _
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Köket går i de inte helt 
vanliga köksfärgerna 
svart och turkos – 
medvetet utvalt för 
att matcha rummets 
monster- och draktema.

Lägenheten har 
mycket färg, men 
varje yta har fått 

sin egen färgskala, 
vilket gör att det 

ändå inte upplevs 
som rörigt. Och de 
egna konstverken 

och foton på 
familjen bidrar till 

den personliga 
känslan i hemmet.

”NU HAR BÅDE VI FÖRÄLDRAR 
OCH ALLA FEM BARNEN EGET RUM 

OCH ALLA KAN STÄNGA OM SIG. 
DET ÄR LYXIGT.”

bort igen – helt i linje med vår långsik-
tiga plan, säger Jannika och Marius och 
syftar på den föränderliga familjesitu-
ationen. 

– Flexibiliteten är jätteviktig för oss. 
Barnen växer upp och kommer ju att 
flytta ut successivt. Då vill vi ha tillbaka 
vår ursprungliga bostad igen.

ATT FLYTTA TILL något större i ett annat 
område i stället för att bygga om var 
aldrig ett alternativ. Skälet var framför 
allt att såväl barnens skolor som deras 
andra föräldrar finns i närområdet.

– Om vi bestämmer oss för att bo 
någon annanstans skulle totalt tre  
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I N S P I R A T I O N  

Den smala hallen, där ett  
av barnrummen byggts in, 
känns rymlig tack vare den 
rosa färgen som binder 
samman hallen med 
lägenhetens mittenparti, 
själva hjärtat av bostaden.

De fina och roliga 
monsterkrukorna 
skapade Jannike på 
infall, men de säljs  
nu över hela världen. 

familjer behöva flytta för att det ska 
fungera, säger Jannika som förklaring 
till ett klassiskt dilemma för ”den 
moderna familjen”.

– Dessutom trivs vi så bra här, och 
att bo större och kanske i villa skulle 
bara innebära en massa merjobb, som 
trädgårdsarbete och större ytor att 
städa. 

Då använder familjen hellre sin tid 
till film- och sällskapsspelkvällar, tätt 
hopkrupna i vardagsrummet. Eller 
till att fortsätta inreda hemmet på 
fantasytemat. 

ÖVERALLT SYNS DRAKAR och mons-
ter. Ett exempel är blomman med 
tänder i köket som går i svart och 
turkos. Ett annat är monsterkrukorna 
i vardagsrummet som precis som Star 
Wars-målningen skapades på infall 
av Jannika men som sedan fick sådant 
genomslag att de nu säljs över hela 
världen. 

Hur intresset för fantasy och magi 
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FAMILJENS LÄGENHET 
– FÖRE OCH EFTER
Lägenheten på 87 kvm fick nya 
väggar och gick då från att vara en 
trea till att bli en sjua med fyra nya 
sovrum. De röda linjerna visar hur 
familjen placerat de nya väggarna.

föddes minns varken Jannika eller 
Marius. De säger båda att det alltid 
funnits där – och var också något de 
föll för hos varandra.

– Vi älskar allt som är skumt, 
läskigt och färgglatt! Sedan har ju 
barnen liksom tvingats in i det, men 
nu är de ”smittade ”och är lika nördiga 
som vi, skrattar de.

Paret menar också att de starka 
färgerna fyller en funktion i compact 
living-sammanhang. 

– Tvärtemot vad många tror, ger 
färger djup och även ett intryck av 
större yta, jämfört med helvitt.
Vad säger de som besöker er för 
första gången? 

– De flesta är positiva, och blir  
fascinerade av vår inredningsstil. 
Men ingen verkar tänka på att lägen-
heten är liten. n

”FLEXIBILITETEN ÄR 
JÄTTEVIKTIG FÖR OSS. 

BARNEN VÄXER JU UPP OCH 
KOMMER ATT FLYTTA UT 

SUCCESSIVT.”

JANNIKA TIPSAR:  
ATT TÄNKA PÅ INFÖR  
EN OMBYGGNATION:
→ Informera bostadsrätts- 
föreningen om era planer  
och ta reda på vilka tillstånd 
som krävs. 
→ Anlita certifierade experter 
för allt arbete med vatten 
och el. 
→ Ha en genomtänkt plan-
lösning, med hänsyn till både 
ljusinsläpp och ventilation, 
innan ni sätter i gång.

Viktigast av allt var att ge 
varje familjemedlem ett eget 
utrymme att dra sig tillbaka till. 
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Bor ni också flera på liten yta? 
Med rätt prylar blir det mer plats 
för både familj och förvaring. 

4

ytan

Sov smart

Maxa

I N S P I R A T I O N  

LYFT SÄNGEN!
Smarta SMÅSTAD med in-
byggt skrivbord, förvaring 
samt sidogarderob skapar 
ett rum i rummet. Kostar 
3 192 kronor på ikea.se.

SMART SÄNGSKÅP
Göm sängen i ett stilrent 
grått skåp. Välj mellan 
horisontellt eller vertikalt. 
Kostar från 7 990 kronor 
på trendrum.se

SOV PÅ SOFFAN
En snygg bäddsoffa för-
vandlar vardagsrummet till 
sovrum. Dubbelsängen från 
Mio finns i nio färger. Pris 
12 995 kronor på mio.se

PLATSBYGGT SOVLOFT
Vill du utnyttja varje 
centimeter  av golvytan 
– och höjden i rummet? 
Platsbygg ditt eget loft! 
Svenska Sovloft bygger, 
kostar från 6 500 kronor.  
Läs mer på sovloft.se

Mycket kan man skippa 
om man bor trångt – men 
en bra sovplats är ett måste. 
Här är fyra sköna sängtips 
som sparar golvyta!

SITT PÅ PRYLARNA
Snygga sittpuffen Nordform 
finns i fyra färger och har 
inbyggd förvaring. Kostar  
899 kronor på ellos.se
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BORDET SOM VÄXER
NORDEN slagbord från IKEA får plats i det lilla köket  
då det är infällt – men kan växa till 152 cm. Bonus för 
inbyggda förvaringslådor med plats för ljus, servetter 
och pysselprylar. Kostar 1 795 kronor på ikea.se

GÖMT BAKOM DÖRREN
Fyra snygga förvaringsfack 
som hängs över dörren.  
Tatkraft, Cozy kostar  
219 kronor på estore.nu.

SMARTA SÄNGLÅDOR
Smarta lådor som lätt rullas 
in under sängen är bra för att 
gömma leksaker eller sänglinne. 
Underbäddsförvaring Smart- 
Store kostar 159,90 kronor på 
clasohlson.se.

Tre tips för trångbodda
•  Tänk i kubik! Maxa ytan 

genom att tänka i kubik, och 
förvara både högt och lågt.

•  Rensa ofta! Gör dig av med 
det du inte använder, och 
tänk ”en-sak-in-en-sak-ut”.

•  Förvara smart! Göm undan 
det du inte vill visa, men låt 
fina prylar stå framme och 
bli del av inredningen.

FÄLL IHOP JOBBET
Falsterbo Skrivbord 
är en hopfällbar 
arbetsstation i tidlös 
och stilren design, 
perfekt för hem- 
arbete i mindre rum. 
Luckorna stängs 
efter användning, 
och kvar blir då ett 
nätt skåp som tar 
minimalt med ut-
rymme. Från svenska 
Mavis, formgiven av 
Martina Elgemark. 
Kostar 5 995 kronor 
på Länna Möbler, 
lannamobler.se.


