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Tro det eller ej men Kannrankan
kallas också för Flugfångarblomman just för att den effektivt tar
kål på små flygfän.

”Trasselblommor” av
olika slag är populära
och funkar fint till
industristilen. Denna
växt heter Sophora
och har små, små
rönnliknande blad.

Har dina växter dött torkdöden i sommar?
Eller är du bara sugen på något nytt till
krukorna?
– Det finns massor av roliga och lättskötta
växter. Våga pröva något nytt, säger
Madelene Nyberg, butikschef på
Blomsterlandet.

Kaktusar i litet format finns i
många olika former och blir
snygga att gruppera. ”Bryt av
installationerna på fönsterbrädan
med olika former och färger på
både växter och krukor”, tipsar
Madelene.
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finns ett stort sug efter inredningsbutiker och
stylinghjälp i Luleå.

Det råder febril aktivitet i Magasinets lokaler,
väggarna är nymålade i en varmt grå ton med
en färgtyp som är Carolas och Sofies favorit – Jotun. Båda har jobbat många år med
färgförsäljning och en viktig pusselbit inför
butiksöppningen var att de fick möjlighet att
sälja just dessa färger.

– När vi som anställda jobbade med färg,
tapeter och inredningstjänster fick vi ofta
följdfrågor om möbleringsalternativ och hur
kunden skulle göra för att fixa ett mysigt vardagsrum. Nu kan vi till och med komma hem
och möblera om hos den som så önskar, säger
Sofie.

Mot väggen står en rad gamla men nymålade
spegeldörrar lutade. De kommer att spela en
nyckelroll tillsammans med de designtapeter
butiken säljer.
Carola och Sofie blev arbetskompisar i en
färg- och tapetbutik för snart tre år sedan och
Carola minns en av Sofies första kommentarer
till henne.
– Du och jag ska starta eget ihop, sa hon och
jag bara ”men vi känner ju inte ens varann”,
skrattar Carola.
Carola har erfarenhet av att driva egen verksamhet, hon var under några år franchisetagare till inredningsbutiken Village i Luleå. Nu
ser hon fram emot att driva företag helt i egen
regi – tillsammans med Sofie.

– Fördelen är att vi kan välja koncept och
handplocka de saker vi själva gillar.
Carola har en passion för industristil och vintage, Sofie älskar retro, gammalt och brokigt.
Denna mix kommer att bli tydlig i den gemensamma butiken där nytt och gammalt blandas i
olika inspirationsmiljöer. Miljöer som förnyas
ofta.
– Vi vill driva en levande butik, ett ställe som
förändras ofta.
Både Carola och Sofie har upplevt att det

Kollegorna spånade tillsammans, bollade idéer
och drömde stort och landade alltså i att starta
en livsstilsbutik i Candy Corners gamla lokaler, bredvid Växtriket.
Carola och Sofie är mycket nöjda med läget på
handelsområdet och över Galärens storsatsning i omgivningarna och lokalen. De ser goda
utvecklingsmöjligheter för företaget och nämner att både webbutik och styling av bostäder
inför försäljning finns i framtidsplanerna.
Men nu är nu och det Magasinets ägare ser
fram emot är öppningsdagen i mitten av oktober och att se hur mottagandet blir bland
luleåborna.

Zigzagblomman med sin gråa ton
är en given favorit i hemmet som
inreds i industristil.

industristil
och lättskötta växter

Madelene och Anna gillar själva
att inreda med blommor och tipsar om en spännande växt som
heter Fjädersparris.

Nu gäller

Passionen för form, färg och mönster fick Carola Eriksson och Sofie
Lahti Segerlund att starta livsstilsbutiken Magasinet.
– Vi erbjuder inspirerande miljöer, tapeter, kunniga färgråd, handplockade
inredningsdetaljer och stylinghjälp, säger butiksinnehavarna som båda
brinner för inredning.

”Hur ska jag göra mitt vardagsrum mysigare?” Frågan som Sofie och Carola fått av många kunder kan nu besvaras med handfasta råd. Affärsinnehavarna kommer
att erbjuda inredningstjänster på många olika nivåer. Här piffar de Sofies nymålade vardagsrum, färgen är en favorit ur Jotuns Ladysortiment.

Inred i industristil med vaser och krukor i zink och färgat glas. Trasselblommor, suckulenter och låga orkidéer blir fina att duka med till höstfesten. ”Våga tänka utanför boxen och ta in naturmaterial i dukningen”,
säger Madelene Nyberg.

Sofie och Carola handplockar favoritdetaljer – saker de gärna piffar sina egna hem
med. Många av leverantörerna är danska.

Speciella och lättskötta, roliga former, färger och
mönster är egenskaper som efterfrågas för växter i
dag.

FAKTA

Madelene Nyberg säger att växttrenderna följer inredningstrenderna och hon ser två tydliga spår just
nu. En med mycket naturliga inslag och en annan
med en nordiskt industriell stil - med gråtoner, zink,
betong och plåt.

Magasinets trendtips:
• Grått är det nya svarta.
• Metaller som koppar,
guld, silver är hett i höst.
• ”Smutsiga” pasteller
fortsätter att vara aktuella.

Dessa tre kalatheor är tre färgstarka släktingar som utmärker
sig med sina vackert mönstrande
blad. Även dessa växter är tåliga
och lättskötta.

– Krukan får gärna vara i dessa material eller i färgat
glas och växter som funkar är exempelvis suckulenter och många olika nyanser av grönt.

• Matta väggfärger ger
en ombonad känsla och
känns trendiga.

Madelene berättar om den andra tydliga trenden
som mixar trämaterial, bastmattor, korgar och tegel:

• Skapa liv i inredningen
genom att mixa gammalt
och nytt.

– Här använder man gärna lerkrukor, fasters gamla
mässingsljusstakar, koppar och andra gulmetaller.

Snart slår Sofie (bilden) och Carola upp
dörrana till butiken de själva saknat i
Luleå. Just nu pågår planering och förberedelser för fullt.

Gamla mormorsblommor och andra klassiker gör
comeback och passar stilen. Anna Johansson, växthusansvarig på Blomsterlandet, tipsar om tre sorter:
– High chaparalkaktusen, Yuccapalmen och Monsteran hör till växter som blivit populära på nytt.
Monsterans vackra blad kan man dessutomnalla av
då man vill sätta ihop en vacker bukett, säger Anna.

Gillar du den gamla, nötta stilen? Plocka fram dina
glömda favoriter och ärvda ljusstakar. Använd
material som trä och lerkrukor. Damma av gamla
rottingkorgar och matcha med mormorsblommor. Prydnadspaprikan ger din höstdukning en
färgklick.

Mixa olika suckulenter för ett
spännande blickfång. Sammetsecheverian och Dudleyan blir fina
ihop.

