
18    Fredag 13 april 2012 SUNDSVALLS Nyheter

Brickbord, vikbara dynor 
och kulör belysning är 
några av årets heta ute-
trender. Och så gör vår 
älskade hammock come-
back. Fast i modern tapp-
ning.

Vårens uteplats ska 
vara en oas för vila och 
återhämtning, gärna med 
inslag av spa.

Forna tiders krav på avance-
rade odlingar och evigt rens-
ningsarbete så fort vi stack 
näsan utanför dörren är ett 
minne blott. I dag ska vi an-
vända våra balkonger och 
trädgårdar till att ladda bat-
terierna och bara njuta och 
umgås. 

I alla fall om man får tro 
uteinredaren Fredrika Strand-
qvist Olsson. 

– Vi har inte den tiden och 
orken i dag, med allt annat 
som snurrar så fort. Men 
självklart är det fortfarande 
tillåtet att påta i jorden för den 
som har gröna fingrar och gil-
lar detta. Det är bara inget 
krav längre.

Nej, nu är det maten, vilan 
och gemenskapen som står i 
fokus. Precis som inne, där 
köket blivit en samlings-
punkt, har grillen blivit det 
ute. Oavsett om det är lilla 
engångsgrillen eller det stora 
moderna uteköket – som bli-
vit så populärt, inspirerat av 
tv-kockarna.

Och precis som spa-tren-
den blir allt större, vill vi ock-
så göra spa av våra uteplatser 
i dag. Pooler och badtunnor 
är mer inne än någonsin, li-
kaså de mindre avancerade 
varianterna utedusch och 
enkla fotbad. Det sistnämnda 
är utmärkt för balkongen.

Förlänger innemiljön
Generellt kan sägas att det 
som är trendigt inne också 
är trendigt ute, sammanfat-
tar Fredrika. För uteplatsen 
ses alltmer som en förläng-
ning av innemiljön, oavsett 
om du har balkong eller ter-

rass och trädgård. 
I år gäller personlighet och 

varma färger.
– Uteplatsen ska spegla 

vem du är, gärna med minnes-
saker från barndomen eller 
resor du gjort.

Fast det får inte bli plott-

rigt. Stilleben eller samlingar 
är därför ett tips, alltså små 
grupperingar av saker som 
hör ihop.

– Det gör din uteplats le-
vande.

Färgskalan för året är dov, 
men med pigga glada som-
marfärger, som turkost i till 
exempel kuddar och plädar. 
Överlag tar textilierna allt 
större plats som stämningshö-
jare utomhus. Dessutom är 
dessa, liksom samlingarna, 
lätta att byta ut och förnya och 
förändra med. Lyktor, små 
mattor och krukor i alla dess 
färger och former är ytterli-
gare sådana enkla, men avgö-
rande ”spelpjäser” som an-
vänds mer och mer.

Lek med belysning
En annan stor uteplatstrend 
just nu är belysningen och det 
allra hetaste är kulörta lam-
por.

– Att sitta inomhus en kväll 

och titta ut över en gräsmatta 
upplyst av gröna spotlights är 
oslagbart. Ett garanterat sam-
talsämne på middagsbjud-
ningen! säger Fredrika.

Många drar sig dock fort-
farande för det här, märker 
hon, eftersom det samtidigt 
verkar så avancerat att belysa 
rätt. Men det behöver det inte 
alls vara. Ett enkelt knep är att 
klä en vanlig ficklampa i färg-
glada strumpor och pröva sig 
fram om kvällarna. Och har 
du inte en gräsmatta kan till 
exempel ett apelsinfärgat sken 
från balkongbordet skapa en 
fantastisk inomhusstämning.

Tänk olika rum
Att ha olika ytor för olika än-
damål är populärt. Till och 
med på en så begränsad yta 
som balkongen. Alltså, återi-
gen, likheten med innemiljön. 

– Det ska kännas om du 
befinner dig i ”köket” eller på 
”spa-avdelningen”. 

Rumsindelningen ger 
spänning, samtidigt som det 
också är funktionellt, menar 
Fredrika. Och man kan göra 
det väldigt enkelt, kanske med 
en spaljé eller bara några kru-
kor. Till och med en liten 
matta kan fungera som över-
gångsmarkör från det ena 
rummet till det andra.

När det gäller växtligheten 
så har den förstås fortfarande 
sitt berättigande på våra ute-
platser. Det är status att odla 
sin egen mat så lite lättskött 
sallad eller timjan i kruka är 
aldrig fel. Vintergröna växter 
som murgröna och buxbom, 
kompletterat med någon en-
staka säsongsbunden blomma 
i kruka är också helt rätt just 
nu, enligt Fredrika.

Enkelhetens lov
Med det rådande modet att 
använda våra uteplatser som i 
första hand njutningsbara 
batteriladdare för kropp och 

själ, så har förstås flera av årets 
trendprylar kopplingar till det 
praktiska och lättskötta. Ett 
exempel på detta är brickbor-
det, som är stort nu. 

– Det ska vara lätt att bara 
ta med en kopp kaffe ut, kan-
ske innan jobbet på morgo-
nen.

Ett annat exempel är vik-
bara dynor som alternativ till 
stora otympliga solstolar. De 
går enkelt att flytta runt efter 
solen.

Men, något otippat, har 
också den gamla kära ham-
mocken gjort comeback! Fast 
inte den 70-talsblommiga, 
ryschpyschiga. Nej, dagens 
hammockar är mer stilrena, 
ofta svarta. 

Det finns väl inget som as-
socierar så till lycka, barndom 
och sommarlov som att sitta i 
skuggan och gunga sakta i en 
hammock.

 Eva-Lotta Sigurdh
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Få Fason på 
uteplatsen

Tips!
n Brickbordet. En enkel och 
praktisk möbel, perfekt för 
morgonkaffet innan job-
bet.
n Öppningsbara bänkar, 
med förvaring av allt ifrån 
dynor och kuddar till grill-
prylar och leksaker.
n Var kreativ med belys-
ningen. Den betyder myck-
et för stämningen, även in-
ifrån. Använd gärna kulör-
ta lampor. 
n Ha en bas med lättskötta 
vintergröna växter och 
komplettera sedan bara 
med säsongsbundna 
blommor i kruka. 
n Glöm inte taket. Den mes-
ta tiden vill vi trots allt 
vara i skuggan, så satsa på 
markiser och parasoller.
n Jobba på höjden. Sätt till 
exempel upp lyktor, fågel-
holkar vindspel i träden. 

Enkelt och personligt på uteplatsen

ÅtErkomSt. Den älskade hammocken har gjort comeback på uteplatsen, fast i mer stilren form än föregångarna.

LättSamt. Personligt och 
lättskött är honnörsorden 
för årets uteplatser, enligt 
Fredrika Strandqvist Olsson, 
inredare för utemiljöer.
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Kvalitetsverktyg till rätt pris
Kompressor set
Kompressorset Gebe ACK02. Komplett set 
med luftpåfyllare, blåspistol, 3 m slang, 
mutterdragare och kopplingar. 24 L/2HK

Kvalitetsverktyg till rätt pris

1.649:-
(ord. pris 1.879:-)


