SMÅTT&GOTT

OMRÅDET
VIKTIGT FÖR
TRIVSELFAKTORN

LYS UPP
TRÄDGÅRDEN

V

ilka faktorer ger egentligen den
bästa hemkänslan? I en under
sökning från Hornbach har
svenskarna svarat på vad som är
viktigast i hemmet – och hur mycket
inredning, grannarna och området på
verkar trivseln. Hela 93 procent konsta
terade att de skulle genomföra någon
form av bygg- eller renoveringsprojekt
på sommaren.
På frågan om vad som är viktigast för
trivsel i hemmet menade en majoritet
på 32 procent att det är området som
spelar in mest. 24 procent tyckte att in
redningen är det mest väsentliga medan
19 procent svarade att det ska vara lätt
skött. Bland andra viktiga faktorer
nämndes även utvecklingspotential
(11 procent), grannarna (6 procent) och
storleken på bostaden (3 procent).
Sammantaget trivs hela 95 procent
med sitt boende, men av de fem procent
som inte trivs är det storleken, alltså att
det är trångbott, som är den viktigaste
orsaken (25 procent) tätt följt av inred
ningen (22 procent) och att det kräver
för mycket underhåll (17 procent).

Det är härligt att kunna se det fina i trädgården under alla årstider. Det säger belysningskonsulten Charlotte Gotfredsen
som via sitt företag 2 700kelvin drivs av
visionen att få oss att inreda med ljus och
att tänka på ljussättning i våra hem.
– Ett hus med genomtänkt ljussättning
inne och ute ger ett fint helhetsintryck,
konstaterar Charlotte.

■ Belys även sådant som ligger längre in på
tomten. På så sätt känns trädgårds
rummet större.
■ Belysning utomhus bör ge förutsättning
för god framkomlighet och ge ett intryck
av omsorg, vilket också förhoppningsvis
håller tjuven borta.

Här är hennes bästa tips på hur du
skulle kunna lysa upp trädgården:

■ Tänk hållbart och utnyttja tekniken. LED
bör ersätta gamla ljuskällor. Använd
timers, rörelsedetektorer och skymningsreläer.

■ Med rätt belysning kan du sudda ut
gränsen mellan inne och ute. Det ger
rymd och bostaden upplevs som en
helhet.

■ Provbelys! Du sparar massor av tid och
möda genom att testa dina idéer innan du
börjar gräva ner kabel och kontaktar elektriker. En bra ficklampa räcker långt.

För fler tips, följ Charlotte Gotfredsen på Facebook och Instagram: @2700kelvin

MUSIK I KAFFEMASKINEN?
är du en teknik-

■ Spotify, för deras idé om att

sätta soundtrack till användandet
älskare som fascine
av hushållsapparater.
ras över framtidens
uppkopplade hus
■ Vattenfall, för deras idé om att
hållsapparater? I höstas
spara energi genom att styra när
bjöd Siemens in till ett hackathon för
hushållsapparater används.
uppkopplade hushållsprodukter. Efter
■ IQ Chef, för deras idé om att
två dagars intensiva diskussioner, pro
minska matsvinn genom att hålla
grammering och presentationer utsåg
koll på innehållet i kylen och före
juryn tre vinnande lag:
slå passande recept.
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