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Husköp Nya grannar? Kolla in listan på alla husköp
Trädgård Så får du en vacker trädgård även på vintern 30
ÅkeAlvin: En linbana fulländade sommarens byggprojekt 2
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Lantliv
fridhem På landet utanför Linköping trivs
familjen Johansson. Visst, med tre döttrar blir
det mycket skjutsande. Men också lugn och ro
och en inspirerande miljö för Sofie Johanssons
arbete som designer. C4–7
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familjen. Hela familjen Johansson
samlad vid köksbordet. Från vänster
Julia, Emma, Fredrik, Sofie och
Josefine. Foto: Mikael Svensson

DANS • MUSIK • TEATER • DESIGN • KONST

ANMÄL DIG PÅ STANGASTADEN.SE SENAST 30 NOVEMBER
I SAMARBETE MED FOLKUNIVERSITETET, ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM OCH KFUM

HITTA NÅGOT ATT ÄLSKA

Prova-på-dagar för
dig mellan 12 och 16 år.

2–6 januari
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Sofie finner formen i
När Fredrik och Sofie Johansson först
komtill Fridhemfanns ett torppå tom-
ten, i övrigt vardet fulltmedsly.Mende
föll för det härliga läget och bestämde
sig direkt för att slå till.
Torpet snabbrenoverades för att de

skulle kunna bo där medan den nya
villan byggdes ett stenkast därifrån.
I januari 2010 flyttadede in i torpet och
i tiomånadergälldedet att tränga ihop
sigmed sina tre döttrar i en liten omo-
dern stuga från 1867.

"
Vi
hade

bott i några
hus innan
vi byggde
det här, så
vivisste
ganskaväl
hurviville
ha det.

Sofie Johansson

bergvärmenkommeräven luftkonditio-
nering på sommaren. Stora fönster ger
braljusfrånflerahållochattsovrummen
är kvadratiska gör dem lättmöblerade.
Köket är stort och öppet med gott om
arbetsytor.
Fredrik och Sofie lät arkitekten Per

Larsson rita huset för att få det precis
som de ville och har genomgående
satsat på gediget, bra material som till
exempel ettmassivt 33-millimeters trä-
golv.
–Vi hade bott i några hus innan vi

byggde det här, så vi visste ganska väl
hur vi ville ha det. Huset blev riktigt

–Det var faktiskt jättemysigt att bo
så tätt ihop. Att ligga och lyssna på
hur de andra andades på natten. Men
det är klart, det praktiska var inte lika
roligt. Ingen tvättmaskin, ingen disk-
maskin, bara en liten toalett och en
hall på tre kvadratmeter att trängas i
påmorgonen, säger Sofie.

Den nya villan blev desto större – 240
kvadratmeter – och modernare. Golv-
värmepåbåda våningarna, extra isole-
ring i väggaroch takochenbraventila-
tionsanläggning ger ett jämnt, skönt
inomhusklimat. Från borrhålet till

Tillsammans. Den enorma altanen med sin dammliknande pool är en populär samlingsplats för familjen Johansson.

Nära stan men ändå på landet. I Fridhem
utanför Linköping finns det gott om natur att
hämta inspiration från när designern Sofie
Johansson skapar sina mönster.

Fridhem
Var: Skeda utanför Linköping.
Här bor: Sofie Johansson, 44, designer.
Fredrik Johansson, 47, vd på Coldmans.
Julia, 16, Josefine, 14 och Emma, 11.
Hunden Lizzie, katten Simba och
islandshästarna Naskur och Hlynur.

Mönster. Growing, flow och sparkling.
Tre mönster som Sofie Johansson desig-
nat med naturen som inspirationskälla.
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Fridhem
praktiskt. Till exempel är det inbyggd
klädkammare i alla fyra sovrum på
övervåningen. Döttrarna har fått var
sitt sminkbord och var sin locktång –
ett bra tips för attminska trycket på de
bådabadrummenpåmorgnarna, säger
Sofie och skrattar.

Huset har, trots att det är nybyggt,
mångavackra, gammaldagsdetaljer att
vila ögonenpå. Listerna och fodrenhar
ensnickare tillverkat efter förlagor från
detgamla torpet.Denpampiga trappan
ärgjordefter enbild somSofiehittade i
en byggnadsvårdsbok. Både in- och ut-

vändigt är husetmålatmed linoljefärg
och äggoljetempera.

–Det är roligt att mixa gammalt och
nytt. Moderna maskiner och gamla
detaljer, kommenterar Sofie.

Bakomhusetbrederenaltan i lärkträut
sig – och den är stor.

–Lika stor som huset faktiskt. Man
kanaldrigha för stor altan, konstaterar
Fredrik.

Inbyggd i altanen finns en njur-
formadpool. Bottnen är svart-
målad för att ge en känsla av
dammsnarare än pool.

Foto: Mikael Svensson

Brf Vasalunden.
Linköpings eget Södermalm

Ullstämma

Toppkvalitet och högstamiljöpoäng i Övre Vasastaden

VASALUNDEN
Bostadsform:44 bostadsrätter
Antal rum: 2-6 rok
Boyta: 56 - 157 kvm

Fasta priser: från 1.695.000 kr
Månadsavgift: från 3.359 kr
Beräknad inflyttning: sept 2016

BRONSÄNGEN ARKITEKTRITADE STENHUS

Bostadsform:Äganderätt
Boyta: 138 kvm+ 24 kvmgarage

Antal rum:4-5 rok (valbar planlösning)
Fast pris: från 3.750.000 kr
(inkl. anslutningar och färdig tomt)

Visning
Basungatan 34
söndag 9 nov.
Kl. 11-12

NYFIKEN?
Kontakta Per Vide
013-24 93 32, per.vide@riksbyggen.se
Läs mer på www.riksbyggen.se
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Hemvägen. Sofie har en vacker väg hem från jobbet. Foto: Mikael Svensson

Köket. Innanför entrédörren möts man av ett stort, härligt,
öppet kök.

Bytte bana. ”Jag insåg plötsligt att IT-branschen inte var min rätta miljö. Redan på första lektionen på slöjd-, hantverks- och
formgivningslinjen kände jag att jag kommit rätt”, berättar Sofie.

Ljust. Stora fönster och svagt beigerosa väggar ger ett behag-
ligt ljus i vardagsrummet.

Inbjudande. Bad med utsikt på övervåningen.

Gammal stil. Trappan är centralt placerad i huset och byggt
efter en förlaga från en byggnadsvårdsbok.

Konst. Sofies konstnärliga intresse har gått i arv till barnen.
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kia.com

Lyft din SUV med
Salomonpaketet!

Kom in till din Kia-handlare och
provkur en bil med komfort,
prestanda och smarta lusningar
fur den riktiga utomhusscsongen.

Om du kuper en ny Sorento 2.2
kan du just nu utrusta den med
Salomonpaketet som innehdller
sidosteg och vinterhjul pd special-
fclgar fur endast 9.900 kr! (vcrde
ca 37.900 kr).

Kampanjpris frdn: 355.800 kr

AWD 2.2 CRDi AUT SPECIAL EDITION
5-SITS ORD. PRIS 383.800 KR

Utrustad med bl.a. 19 aluminiumfclgar, navigationssystem
med sju drs fria kartuppdateringar, backkamera, lcder-
klcdsel, xenonljus, eljusterbara framstolar, Bluetooth och
LED-ljus fram och bak. LCGG TILL 7-SITS: 7.000 KR

Lcrlingsgatan 2
www.bilborsen.com
013-13 90 96

Alla erbjudanden gcller t.o.m 31/10 2014 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter
eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar frdn Kia Motors Sweden AB. Brcnslefurbrukningen blandad kurning
Kia Sorento 6,8 l/100 km, CO2-utslcpp 178 g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 5. Lokala
prisavvikelser kan furekomma. Bilen pd bilden kan vara extrautrustad. Med reservation fur eventuella tryckfel.

Alla erbjudanden gcller t.o.m  31/10 2014 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter 
eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar frdn Kia Motors Sweden AB. Brcnslefurbrukningen blandad kurning 

30/11 2014

LÄGSTA MÖJLIGA PRIS TACK VARE SVERIGES STÖRSTA LAGER!

COLDMAN LINKÖPING
Brokindsledens Köpcentrum. 013-16 25 15

COLDMAN MOTALA
Vintergatan 16. 0141-539 50 elon.se

TORNBY LINKÖPING
Norra Svedengatan 17. 013-465 65 25

KYL K13820SD. FRYS FN12827S
Rymligt paket med kyl- och frysskåp från Miele i vit
stilren design. Höjd: 185 cm. Skåpen har så kallade
EasyOpen-handtag vilket gör den extra lätt att öppna.
Frysskåpet FN12827S har automatisk avfrostning och
är utrustad med åtta fryslådor. Kylskåpet K13820SD är
inrett med fem hyllor av säkerhetsglas, två frukt- och
grönsakslådor på teleskopskenor.

Finns även i rostfritt
utförande för 21.990:-

Per Lundstedt
Säljare

8 år i branschen

FiFiFiFi
ututut

TYSKTILLVERKA
D KYL & FRYS

FRÅN MIELE TILL VRAKPRIS!

15.990:-
(19.600:-)

Vår kunniga
personal kan hjälpa dig
att hitta rätt modell till
rätt pris bland våra 56
olika kyl- & fryspaket!
Välkomna till våra
butiker i Linköping

& Motala!

Trappannermotpoolenhar
blivit en populär, rofylld fika
plats.

–Här sitter jagoch tittarpådenstora
eken.Detärnästanenreligiöskänslapå
hösten när löven dinglar ner, det är så
vackert, säger Sofie.

En av sakerna som familjen föll för är
att här, i Skeda söder om Linköping,
byter naturen skepnad, från det öppna
landskapet i norr till skogslandskapet i
söder. Fredrik och Sofie har både betes
hagarochskogutanför staketet.Djuren
kommer ofta nära inpå: älgar, hjortar,

rävar, vildsvin och fåglar av alla de slag.
InaturenhämtarSofie inspiration. Efter
en karriär i ITbranschen sadlade hon
om, gick flera konstutbildningar och
harnuenegendesignfirma, Sofie Form.
Mönster inaturenger idéer tillmönster
på tyger, kuddar, förkläden, kökshand
dukar och skärbrädor.
–Jag är så fascineradavupprepning

ar i naturen, upprepningar som aldrig
är exakta eller perfekta. Ta fjällen på en
kotte till exempel, det är alltid några
fjäll som är större eller mindre eller
spretar åtnågothåll. Jagavbildar aldrig
naturen exakt, men den ger mig en

"
att
vara

egen före
tagare ger
enflexibili
tet som
ärnästan
nödvändig
närmanbor
på landet.

Sofie Johansson

”Naturen
ger mig en
känsla som
jag försöker
återge”

känsla som jag försöker återge i mina
arbeten.

Ateljén och kontoret har Sofie i det
gamla torpet, en promenad på någon
minut från hemmet.
–Det ärpågott ochont att ha sånära

till jobbet.Detär lätt att jobba förmyck
et, i somras var jag bara helt ledig i tre
dagar. Men att vara egen företagare
ger också en flexibilitet som är nästan
nödvändig närmanbor på landetmed
tre barn – det blir ju väldigt mycket
skjutsande på allamöjliga tider.
Hittills har Sofie mest koncentrerat

sig på att designa mönster och att till
verka saker, säljandet har kommit i
andrahandänså längeävenomprylar
na finns på Hemslöjden och i Sofies
webbutik, sofieform.se.
–Jag är ingen säljmänniska, jag har

inte en enda sådan gen i kroppen.Men
jaghar fått endelkontakternär jagställt
ut på Formexmässan och nu är det en
japansk firma somvill säljamina saker.
De tycker mycket om den nordiska
naturkänslan, berättar Sofie.

Åkealvin
ake.alvin@corren.se

013-28 03 64

Design. Sofie Johansson hämtar inspiration till sina mönster från naturen.


