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VÄLKOMMEN IN

TRE SAKER VI NOTERAT DEN HÄR VECKAN

Det händer mycket spännande i designvärlden.
SvD Magasinets redaktör Jesper Tillberg guidar,
denna vecka utifrån temat Italien.

Jesper Tillberg
Redaktör SvD Magasinet
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PREMIÄR

I veckan öppnar
den danska familjeägda kedjan Søstrene Grene, grundad
1973, sin första
flaggskeppsbutik i
Sverige. Butiken i
Stockholm är på
280 kvm och höstkollektionen som
släpps inom kort
bjuder bland annat
på glas tillverkade i
Italien; 40 kr.

GÅTFULLA
GIOLA

Venedigs egna
ljusfilosofer,
Foscarini,
utforskar ofta
skuggspelet
mellan konst
och design. Nyligen släpptes
lampan Giola
av Andrea
Anastasio, i
grunden filosof
men han blev
designer efter
ett magiskt
möte med
Memphisgruppens ikon,
Ettore Sottsass.
Gåtfulla Giola
blickar likt ett
öga från väggen
och påminner
oss om värdet
av att se, utåt
men också inåt
inom oss själva;
cirka 8 300 kr.
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SKULPTURAL SENSOMMARKÄNSLA

Handgjorda i Toscana, men uttänkta i Sverige av Niklas Schultz
och Johan Blom. The Resort Co uppgraderar nu flip-flopen med
en djärvt dressad design, på foten eller varför inte i hemmet. Som
inredningsaccent på skohyllan, eller mot väggen, kryddas rummet med en skulptural sensommarkänsla; från 995 kr.

Tf vd, chefredaktör, ansvarig utgivare Anna Careborg Redaktionschef, stf ansvarig utgivare Maria Rimpi Redaktionell chef digitala
prenumerationer, stf ansvarig utgivare Martin Ahlquist Redaktörer Jesper Tillberg jesper.tillberg@svd.se, Gabriella Kvarnlöf
gabriella.kvarnlof@svd.se Försäljningschef Emelie Storsten 076-798 72 42 ANNONSERA Företag 08-13 50 00, annonsbokning@svd.se
SvD växel 08-13 50 00 Prenumerationsärenden 08-618 02 20 eller gå till SvD.se/kundservice För mer info se hemsidan SvD.se © 2019

Bygg din perfekta garderob
Välkommen att lära mer om din personliga stil! Tillsammans med Lisa Rogalin, en
av Sveriges främsta stilexperter, tar vi upp
frågor som att klä sig efter sin kroppsform, vilka plagg passar ihop, grundstilar,

garderobsrensning och mycket mer.
Datum och tid: Lördag 21 september
eller lördag 12 oktober kl 10.00 - 17.00
Pris: 1 650 kr inkl lunch

ª KURSINFORMATION: Under kursen så kommer vi att gå igenom följande: Bygg upp en garderob baserad på personlig stil • Lär dig mer om de olika stilpersonligheterna och vilken du är • Bygg upp en garderob som håller för alla
tillfällen • Garderobsrensning • Kroppsformer och hur man bäst klär dem • Balansering av kroppen • Stylisternas
bästa tips och knep • Bygg upp din självkänsla med en garderob som är perfekt för dig.

Boka på svd.se/accent a

 SvD.se
Mer inspiration Mycket mer
från magasinet finns på webben. SvD.se/perfect-guide
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MIN INSPIRATION

”I TOKYO FINNS EN GRÄNSLÖS KREATIVITET OCH PASSION”
Berättat för GABRIELLA KVARNLÖF

Kläddesignern Daniel Ivarsson checkar helst in i ett
konstverk till hotell och håller en tavla av betong extra kär.

1. Designklassiker som aldrig
blir omodern?
– Jeansen Levi’s 501. Modellen
är en riktig ikon som ständigt
upptäcks av nya generationer.
2. Möbel du drömmer om att
köpa?
– Soffan Togo av Michel Ducaroy. Det är en tidlös klassiker
med stark funktion och form.

7. Designer som aldrig gör dig
besviken?
– Calle och Åsa Henzel, som
under varumärket By Henzel
gör trendstarka mattor. Jag
skulle beskriva det som att de
skapar konstverk för golvet, de
har ett väldigt kreativt tänk
kring sina produkter.

VEM

■ Daniel
Ivarsson.

VAD

■ Designchef
på MQ.

8. Konstverk som betyder
mycket för dig på ett personligt plan?
– En tredimensionell tavla
gjuten i betong av en okänd
konstnär, som jag fått av min
framlidne far. Verket i sig är
egentligen ganska fult, men
den bär med sig en historia och
frambringar minnen från förr.

3. Världens vackraste designhotell?
– Artist Hotel Bna Studio Tokyo där man bor inuti ett konstverk. Varje rum är skapat av en
konstnär, där han eller hon också får en del av vad rummet kostar att bo i. Dessutom designar
konstnären om de vackra och
hållbara rummen med tiden.

9. Mest inspirerande designstad?
– I Tokyo finns det en gränslös kreativitet och passion för
koncept och helhet.

4. Bästa konstmuseet i
världen?
– Getty Center i Los Angeles.
Här kan man uppleva olika former av konst från 1800- till
1900-talet. Museet erbjuder också en enormt mäktig utsikt över
staden vilket förstärker upplevelsen.
5. Världens snyggaste byggnad?
– Operahuset i Sydney. Byggnaden är en upplevelse rent visuellt, och har man förmånen att
upptäcka funktionen också så
förstår man helheten och dess
storhet.

10. Vilket är ditt favoritrum?
– Jag byter ofta, men just nu
är det vårt uterum, det vill säga
trädgården. Som ersätter både
matsal, kök och vardagsrum
under de varma månaderna.
Daniel Ivarsson
drömmer om att
köpa soffan Togo.

2.

11.

6. Ditt första designköp?
– Jag fastnade tidigt för Arne
Jacobsen och köpte snabbt
både bestick, väggklocka och
den klassiska stolen Sjuan.

3.

11. Underskattad inredningsdetalj?
– Formgiven teknik, där
skönheter sitter både i funktion
och form.
12. Kreatör utanför designvärlden som har bra smak?
– Min gode vän Erik Salmonson som är kreatör och hantverkare med egen verkstad.
13. Bästa designfyndet du
gjort?
– En vintage Rolex oyster
perpetual från 1981.

6.

5.
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BERLINGO TRANSPORT
MED ALLT DU KAN BEHÖVA FÖR
ATT FÅ EN BRA START PÅ HÖSTEN!
Webasto motor- & kupévärmare med fjärrkontroll
Apple CarPlay® och MirrorLink® • 8” pekskärm
Luftkonditionering (AC) • Parkeringssensorer bak
Förstärkt belysning med LED i lastutrymme
Inklädnad i lastutrymme • 3 säten
Elektronisk parkeringsbroms
Elinfällbara sidobackspeglar med defrostfunktion
16” stålfälgar med navkapslar mm.

BlueHDi 100 S&S PRO PACK
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FÖRETAGLEASING
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HEMMA HOS

Färgstarkt i
svartvitt. Tavla
av Lina Paciello, målad på en
spegel från en
nedlagd nattklubb i Stockholm. Bord
byggt av paret
själva. Vit stol,
Wassily. Vilstol, Le Corbusiers LC4, båda
auktionsfynd.

SvD Magasinet lördag 17 augusti 2019
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HEMMA HOS

Prima Paciello
Text JESPER TILLBERG Foto PATRIC JOHANSSON Styling Myrica Bergqvist

Svenskt ljus möter färgstarka
italienska toner hos svenskitalienska Lina Paciello.

Ljus och mörker. Marmorbord,
inköpt på Blocket. Träskål,
Zara Home. Bok, Louvre, Paris.
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HEMMA HOS

Sparsmakat.
Köksbord,
byggt av paret
själva. Stolar,
egentligen för
trädgården,
Ikea. Vägghyllan har Linas
far snickrat.

Mixade tidsuttryck. Poster, Blue nude I, som Henri
Matisse skapade 1952. Skåp, 50-tal, auktion. Lampa,
Snoopy, Flos, ritad av bröderna Castiglioni år 1967.

"

Kontraster
skapar
intressanta
synergier,
de lyfter
och ger djup.

Rått, ruralt,
rogivande.
”Murstocken
har Eddie
knackat fram.
Den går igen
på alla tre
våningar.”

LINA PACIELLOS HEM andas av ordet ”ursprung”,

både husets och ägarinnans. Hon blandar uttrycken från sin mångfacetterade bakgrund till en ombonad palett, där det färgstarkt italienska gifter sig
med det ljusa svenska. En spegling av Lina själv med
andra ord. Med en far från Italien och en svensk mor
förkroppsligar hon mixen av syd och norr.
– Jag kommer från en stor, kreativ familj. Vi är
allt ifrån konstnärer, skådespelare, restauratörer
och tatuerare till arkitekter. Konsten har alltid varit
viktig och i mitt hem finns egna tavlor blandade
med min familjs. Även i mitt skafferi återfinns Italien. Och jag tycker om att ha det kliniskt rent! Om
jag får välja stryker vi allt, från kökshanddukar till
lakan och gärna underkläderna med. Väldigt italienska drag! skrattar Lina Paciello.
Redan som barn pendlade hon mellan Syditalien
och Stockholm. Rötter, familj och kopplingar bakåt
har alltid varit viktiga, även när man skapar livet
framåt. När det vankades barn med maken Eddie

tycktes ödet styra dem just hit, till Örby, med flera
villor från det tidiga 1900-talet. När de hittat drömvillan visade det sig att Linas morfar växt upp i ett
av grannhusen.
– Det var som att komma hem.
Omfattande renoveringar tog vid. Originalgolv
togs fram och vitvaxades. Färgerna blev diversifierat internationella: rummen i svenskt vitt och ljusgrått som en fond åt den annars färgstarka inredningen, lite som scener i ett designäktenskap, inspirerad av miljöer från barndomens Italien, makens
Venezuela men också resor till Spanien och Frankrike. Tidsepoker, materialval – allt i en mix med det
gemensamt att inredningen bär på historier och
ursprung värda att lyssna till och vårda, från second
hand-fynd till specialbeställda marmorbord. Återkommande är historieberättandet, även bokstavligen. Lina vill, som hon formulerar det, återerövra
böckerna – ”jag tror att vi bara sett början på böckernas återkomst” – och hon köper såväl nya titlar
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HEMMA HOS

VEM

■ Lina Paciello
driver hem- och
hudvårdsmärket Gröna Gredelina. Här bor
även maken
Eddie samt
barnen Alma
och Angelo.

VAR

■ Örby.

HUR

■ I ett hus på
160 kvm byggt
år 1910.

Bord, byggt av
paret själva.
Spegel, antik.
Svart skål, Jonathan Adler.
Noga utvalt.
Skulptur i
hörnet av Lina
Paciello. Trähuvud, Jimsch.

Stilleben.
Urna, Slettvoll.
Doftljus, Gröna
Gredelina.
Skänk, köpt på
second hand.
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HEMMA HOS

Familjekärlek. Tavla, Angelos förskolefoto
som uppförstorats. Stol, 50-tal, auktionsfynd.

Ombonat. Ullfilt, Gröna Gredelina.
Lampa från Mathilde Stockholm.

Tid för reflektioner. Spegel,
50-tal, second
hand. Iskylare,
vintage, Gucci.

"

Jag tror att vi bara sett
början på böckernas
återkomst.
som äldre, både för läsning och som designaccenter. Böcker ger klok eftertanke, även till upplevelsen
av ett hem.
Du har många designmöbler, vilken är din favorit?
– Alla är favoriter, men om jag måste välja så är
Wassily-stolen en stor favorit.
SEN HAR VI det här med doft, att inreda med dofter

ligger Lina varmt om inredningshjärtat, men så är
hon också en välkänd profil på området. Sedan
2009 driver hon Gröna Gredelina, ett märke inom
hem- och hudvård. Allt började, som det så gärna
gör i Italien, med familjen:
– Det startade när Angelo var liten, min yngsta
son som i dag är snart 10 år. Jag började göra egna
produkter att använda hemma hos oss i vardagen
när jag kände att de som då fanns på marknaden
inte höll måttet. Det kändes inte rimligt att använda
syntetiska och skadliga medel för att torka golvet

med för att Angelo sen skulle krypa på det. Och
sedan ställa undan medlet för det är skadligt. Var är
logiken i det?
Gröna Gredelina tar, som så mycket annat hos
Lina, avstamp i italienska värderingar.
– Att skapa något från grunden med gamla principer och traditioner är väldigt italienskt i sig. Att ta
tillvara på gamla metoder och förvalta dem, menar
Lina Paciello.
Hur skulle du beskriva doften av ditt hem?
– Jag älskar dofter men föredrar naturliga. Örter,
mat, blommor ... Doft är så starkt förknippat med
minnen. Minnen av hemmatorkade oreganokvistar,
tomater i min fasters trädgård. Solvarm hud efter
salta bad. Tjära på en brygga, en gammal bok. Mitt
hem är en blandning av trätoner, såpa, nytvättat
och något bergamott från ett ljus i ett hörn.
Det är intressant att Lina Paciellos liv på många
sätt präglats av kontraster, det gör nämligen även

hennes hem. Huset andas av mörkt respektive ljust,
med inslag av brunt trä.
– Konstraster skapar intressanta synergier, de
lyfter och ger djup till något som annars skulle kunna upplevas som platt och tråkigt.
Du driver ett företag som heter Gröna Gredelina,
men vilken är din favoritfärg inredningsmässigt?
– Det kanske låter som en kliché, men det blir
nog vitt ändå. Jag har provat olika färger genom
åren men faller alltid tillbaka på vitt. Fast jag tycker
om att kombinera det med jordiga toner för att
skapa värme.
Om doftminnen är en del av Linas hem så är
även resminnen det, i vissa fall kombineras de två.
– Jag brukar köpa konst på resor. Det kan vara
allt från en poster i Paris till en skulptur, vilket jag
nyligen inhandlade på Bellas Artes i Caracas.
Att resa är ett sätt att leva, men även ett sätt att
inreda på. Särskilt hemma hos Lina Paciello.
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INREDNING
Kvällarna blir mörkare
men en fin oljelampa
sprider ljus i hemmet.
Klong, 2 750 kr.

Fåtöljen Hanna är formgiven
av Emma Olbers för Ire Möbel
och är inspirerad av 1930- och
60-talens klassiska safarifåtöljer.
Ire, 7 730 kr.

Lampa i klassisk skandinavisk stil, tillverkad
av formpressat björkträ. Secto Design, 7 100 kr.

Handtuftad
ryamatta där
grövre ullgarn
mixas med lin.
Kasthall, 26 465 kr.

NATURNÄRA ELEGANS
I höst fyller vi vardagsrummet
med möbler och inredningsdetaljer
i vackra naturmaterial.
Text SOPHIE TISELL

Denna korg i ljus rotting är både en
snygg inredningsdetalj och smart
förvaring. H&M Home, 399 kr.
Stilren lampa i borstad
mässing och kalksten.
Menu, 14 995 kr.

I Ferm Livings eleganta
kollektion Rico ingår även
fåtöljer och en 4-sitssoffa.
Ferm Living, 34 299 kr.

Att byta ut sina kuddar
är ett enkelt sätt att ge
vardagsrummet en ny look.
Chhatwal & Jonsson, 595 kr.

Sidobord Fan är inspirerat
av den brittiska designklassikern Windsorstolen. Här i massitvt trä
och vit marmor.
Tom Dixon, 7 250 kr.

Denna oljelampa är tillverkad av solid
mässing och designad av Ilse Crawford.
Wästberg, 1 840 kr.
Rumsavdelare i rotting, fin för att dela av ett rum
eller som ren dekoration. Artilleriet, 6 400 kr.
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DESIGN

Formstarkt high score
Text JESPER TILLBERG

Spaning: ArkDes ställer ut
speldesign och skildrar
subkulturens formkänsla.

I HÖSTAS KLUBBADE Bukowskis verket ”Forest
Iron” av spelillustratören och konstnären Simon
Stålenhag för nätta 140 000 kronor. De digitala uttrycken har nått en ny kulturell nivå, eller som det
heter när man pratar dataspel, de har ”levlat”.
Senaste beviset på statusuppgraderingen är
sommarens aktuella utställning på arkitektur– och
designmuseet ArkDes, ”Yarni, Medusa och en elefant”, som lyfter fram spelens visuella hantverk. På
90-talet skrev jag i fredagsbilagan SvD City, bland
annat ett reportage om spelgrafik som konstnärliga
korsstygn, digital mosaik. Då var kulturen ännu en
missförstådd ankunge, idag en världsvan svan. Att
speldesign flyttat in på ArkDes speglar den resan.
Emma Richey är art director för spelet Shelter3
som går ut på att ta hand om en flock djurungar.
Hon är en av de medverkande på utställningen.
Kan man tala om en mosaikestetik?
– Stilen har snarare ett mönstermanér. Spelets
stiliserade landskap är täckta med mönster. I Shelter3 tas inspiration från orientaliska kakel. Det
orientaliska ska antyda till Indien och elefanter. Valet av att använda mönster bottnar i en ärlighet att
spelaren får se sömmarna. Vi gömmer dem inte.
Om du skulle dra en parallell till en konstnär eller
designer?
– Nu inspireras jag av illustratören Yoriyuki Ikegamis färgglada, drömska stil. Jag vill att elefanternas världsuppfattning i spelet ska upplevas naiv
genom enkla former och starka, kontrasterande
färger.
Vad vill du berätta med din design?
– Jag vill ge en abstrakt berättelse om gemenskapen i en elefantflock. Empati står i fokus. Varje Shelter-spel har sin egen filosofi. Shelter 1 kan liknas i en
dikt, del 2 vid ett porträtt och Paws med en bilderbok. För elefanternas kultur hittade jag inspiration
i hur Australiens urbefolkning navigerade med
hjälp av sånger. Jag tyckte det passade ett vandrande djur som på sätt och vis sjunger med sin snabel.
Liksom urbefolkningen i Australien skulle då elefanterna minnas platser genom sånger.

JAMES TAYLOR-FOSTER är utställningens kurator

och ArkDes intendent för samtida arkitektur och
design. Med rötterna i England fascineras han av
det svenska spelundret:
– Vi har, tillsammans med Illustratörcentrum,
fokuserat på det visuella analoga hantverket, och
den slående höga nivån av detaljerat arbete bakom
populära titlar, en ofta förbisedd aspekt. Världarna
som konceptualiserats av studiorna är häpnadsväckande och mångskiftande. Det här är sci-fi och
storytelling, arkitektur och skapande av rymd, uppslukande design, allt på samma gång. ”Freedom of
imagination is the name of the game”, parat med
förmågan att transformera en idé till en spelbar
upplevelse. Handskisser är centrala i utställningen
och visar att penna och papper är för många, likt
annan design och arkitektur, ett första kreativt steg.
Varför är just Sverige så framgångsrikt inom
speldesign?
– Sverige är känt för att ha en generellt hög estetisk designnivå, det går igen även i dataspel. Digital
kunskap hade ett försprång i Sverige under
1990-talet. Hem-PC-reformen gav unga tillgång till
teknik som andra länder bara kunde drömma om.
När vi närmar oss 2020 har Sverige en stark position och ArkDes uppmärksammar den här vågen.

Retro. Magnus Lekbergs designade logo
samt höstens designbok om pixelkonst.

Utställningen visar att det är ett viktigt område att
utforska och hylla, idag och i den närmaste framtiden, menar James Taylor-Foster.
PÅ TAL OM framtid, speldesign och sci-fi, förra hösten startade teaterscenografen Lars Jansson och tvproducenten Magnus Lekberg Stockholms Sci-Fi
Antikvariat. Boklådan på Söder är mindre än Han
Solos rymdfarkost the Millenium Falcon, men precis som rebellerna i Star Wars var dömda att förlora
men ändå lyckas vinna så har boklådans satsning
på sci-fi blivit en oväntad succé. Logon, formgiven
av Lekberg, flörtar med just dataspel, främst retrotitlar som Space Invaders, helt i tidens anda.
– Bladen i en bok bildar ett rymdskepp. På avstånd kan logons design ses som en monumental,
arkitektonisk byggnad, förklarar han.
Magnus Lekberg är även förläggare på Charles
Wood Publishing och har givit ut konstboken The
Dark North där ledande svenska spelillustratörer
visar sina monumentala verk, från Peter Bergting
till Joakim Ericsson.
En annan svit konstböcker som tar avstamp i dataspel är ”Masters of Pixel Art”. I höst släpps tredje
delen i designsviten som blickar bakåt snarare än
framåt, åt speldesignens digitala grottmålningar,
estetiken från 1980-talets datorgrafik. Projektet går
tillbaka till en designutställning på stadsmuseet
Vapriikki i Tammerfors, Finland. Bakom projektet
står Klas Benjaminsson:
– Det primitiva i datorgrafiken lockar mig, där
pixlarna skapar vackra illustrationer. Begränsningarna ger konstverken deras prägel.
Nöden är uppfinningarnas moder. Särskilt för de
tidiga dataspelen. Mycket har hänt sedan Shigeru
Miyamoto skapade Donkey Kong. Idag beskrivs
subkulturen som design och en konstform du kan
interagera med. Se bara på den hippa konceptkonstnären från Brooklyn, Cory Arcangel. Han
gjorde 2002 pixelspelet ”I Shot Andy Warhol”, en
humoristisk pendang till konstnären du hittar vägg
i vägg med ArkDes, på Moderna museet.
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DESIGN
Konceptkonst för Shelter 3, av Emma Richey,
Might and Delight. På tisdag håller ArkDes
panelsamtal med bland andra speldesigners,
Aftonbladets spelredaktör Effie Karabuda
och ArkDes överintendent Kieran Long.

"

Spelets stiliserade landskap
är täckta med mönster.

Digital designvärld. Miljö för
den medeltida fraktionen Totally Accurate Battle Simulator,
”Medieval Lvl 1” (2019), av
Johan Lund, Landfall Games.

Aktuellt på ArkDes.
”Yarny, Medusa och en elefant
– Hantverket bakom svensk
speldesign” pågår till 25/8.

På ArkDes utställning
visas scenen “Stone Thrower” (2019), av Pontus Ullbors för Landfall Games.
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Nybyggd Tham&Videgård villavåning med strålande utsikt över Stockholms inlopp
Nysätravägen 10A Lidingö 5 rok 163+15 kvm 3.850 kr/mån 12.750.000 kr/bud
Med strandnära läge och strålande utsikt över Stockholms inlopp ligger de vackra, sjönära Ekvillorna, uppförda 2017, med modern, stilren
och spännande arkitektur av den prisbelönta arkitektduon Tham & Videgård.
Varmt välkomna söndag 12.00-13.00 och måndag 18.30-19.00. Helena Karnsund, 073-982 80 87.
Karlavägen 81 Välkomna mån-fre 08-19 lör-sön 10-16 08-545 80 000 info@sothebysrealty.se www.skeppsholmen.se
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Sekelskifte med högt läge och renoveringstillfälle
Vidargatan 4

4 tr Vasastan 5 rok 161 kvm 6.083 kr/mån 13.000.000 kr/bud

Här finns möjligheten att skapa ditt eget drömboende från grunden. Våning med gavelläge, högt i tak och två ingångar. Mindre balkong mot
innergård. De två kakelugnarna är nybesiktade och fungerar. En fantastisk familjevåning för den som tycker om att renovera.
Varmt välkomna söndag 11.45 - 12.30 och tisdag 17.30-18.00. Anders Elbe 073-982 80 02 och Staffan Hempel 073-040 01 00.

Vindsvåning med terrass och bra planlösning
Västmannagatan 12 6 tr Vasastan/Norrmalm 4 rok 113 kvm 4.153 kr/mån 13.900.000 kr/bud
Välkommen till denna mycket välplanerade vindsvåning med ordentlig nockhöjd och branta snedtak. Alltså inte lika mycket biytor under
snedtak som på den generella vinden. Våningen idag uppskattad till 113 kvm. Möjlighet till tre bra sovrum.
Varmt välkomna att anmäla er till visning tisdag 12.00-12.30. Staffan Hempel 073-040 01 00.
Vill du också sälja med branschens starkaste marknadsföring? Välkommen VD lars.andersson@sothebysrealty.se 0739-82 80 10 www.skeppsholmen.se
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Hörnlägenhet högst upp med magisk vy och två balkonger
Furusundsgatan 3 6 tr Gärdet 3 rok 63 kvm 3.624 kr/mån 4.995.000 kr/bud
Hörnlägenhet högst upp med två balkonger och magisk vy. Mycket ljust boende med sol från lunchtid till solnedgång. Förening med stark
ekonomi och låg belåning. Modernt och stiligt kök, härligt vardagsrum med öppen spis samt två bra sovrum.
Varmt välkomna söndag 13.15-14.00 och måndag 19.00-19.30. Michael Preber, 070-939 01 90.

Sekelskiftes 2:a i toppskick nära Strandvägen
Grev Magnigatan 10 bv.ög Östermalm 2 rok 52 kvm 5.950.000 kr/bud
Med ypperligt lugnt läge i gårdshus nära Strandvägen bjuds ljus och optimalt planerad sekelskiftesvåning med härlig terrass i
söderläge. Detta charmfulla och topprenoverade drömhem totalrenoverades 2017 och 2018. Förening med mycket god ekonomi.
Varmt välkomna söndag 14.00-14.30 och måndag 17.00-17.30. Helena Karnsund, 073-982 80 87.

Vill du också sälja med branschens starkaste marknadsföring? Välkommen VD lars.andersson@sothebysrealty.se 0739-82 80 10 www.skeppsholmen.se
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Vacker sekelskiftesvåning med pittoresk utsikt och balkong
Sågargatan 8 Södermalm 3 rok 114 kvm 4.959 kr/mån 9.990.000 kr/bud
Underbar och ljus lägenhet med rogivande utsikt mot kulturhistoriska hus. Här bor ni utan insyn med trevligt läge och nära till allt. Stor
balkong. Generöst och påkostat kök, sobert badrum, två sovrum mot lugn innergård. Välskött förening med stabil ekonomi.
Varmt välkomna söndag 11.30-12.15 och måndag 17.30-18.00. Michael Preber, 070-939 01 90.

Vindsetage med terrass i söderläge och fyra kakelugnar
Krukmakargatan 5 5-6 tr Södermalm 6 rok 150+12 kvm 5.712 kr/mån 12.500.000 kr/bud
I en vacker fastighet från 1917 finns denna fina vindsvåning i etage med fyra kakelugnar och en djup terrass i soligt söderläge. Stort
sällskapsrum på övervåningen med utgång till en privat och rymlig terrass i söderläge belägen mot lugn innergård.
Varmt välkomna söndag 13.00-13.40. Anders Elbe, 073-982 80 02 och Christopher Steen 073-982 80 28.
Vill du också sälja med branschens starkaste marknadsföring? Välkommen VD lars.andersson@sothebysrealty.se 0739-82 80 10 www.skeppsholmen.se
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Obebyggd sjötomt i Nacka Skurusundet
Kristinedalsvägen Nacka Skuru tomt 2.100 kvm+ 1.129 kvm vatten 9.975.000 kr/bud
Tillfälle att förvärva en egen obebyggd sjötomt med ett unikt och eftertraktat läge vid Skurusundet på stadssidan. Tomten är
vackert belägen i uppvuxna villakvarter, med en enastående vy över vattnet mot Björknäs och med närhet till skärgården.
Varmt välkomna att ringa för visning. Helena Karnsund, 0739-82 80 87.

Strandtomt med strålande utsikt, egen brygga, bygglov och lugnt läge vid Älgömaren
Kyrksundsvägen 12 Saltsjöbaden

40 kvm tomt 1.235 kvm 9.900.000 kr/bud

Tillfälle att förvärva en egen strandtomt med ett eftertraktat läge vid Älgömaren på Älgö i Saltsjöbaden. Tomten har ett mycket lugnt läge med en
enastående vy över vattnet mot Grand Hotell, Saltsjöbaden och Restaurangholmen och med direkt närhet till skärgården från den egna bryggan.
Varmt välkomna att ringa för visning. Helena Karnsund, 0739-82 80 87.
Vill du också sälja med branschens starkaste marknadsföring? Välkommen VD lars.andersson@sothebysrealty.se 0739-82 80 10 www.skeppsholmen.se
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Hals-Svanesund med sjöbod och båtplats

Vedhall, nära Marstrand, 3 meter från båtplats

Wenner-Grens väg 55 Hals Svanesund 135 kvm 6.750.000 kr/bud

Havsudden/Vedhall Vedhall 2 rum & pentry 1.976 kr/mån 2.500.000 kr/bud

Med ett utav Västkustens bästa läge ligger denna villa uppförd 2015. Välkommen till
komandobryggan med strålande utsikt över havsinloppet. Egen sjöbod och båtplats.

Här har ni en möjlighet att förvärva ett magasin/lägenhet i Vedhall hamn “nära
Marstrand”. Med båtplats utanför dörren.

Varmt välkomna söndag 13.00-14.00. Sven-Åke Samuelsson 070-528 20 00.

Varmt välkomna att ringa för visning.. Sven-Åke Samuelsson 070-528 20 00.

Kringbyggd gård med Båstads vackraste utsikt

Charmig gård med havsutsikt på Kullahalvön

Finnsbovägen 277 Båstad 8 rok 260+550 kvm 15.500.000 kr/bud

Nabbavägen 55 Skäret 145+261 kvm tomt 4.000 kvm areal 5 hektar 12.5Mkr

Välkommen till denna unika fastighet med utsikt över det betagande landskapet utefter
åsens höjder med oändliga möjligheter där bara fantasin sätter gränserna.

På gränsen mellan Skäret och Arild finner ni denna charmiga gård med bostadshus,
två separata gästdelar och gott om förråds- och garageytor. Strålande havsutsikt.

Varmt välkomna att ringa för visning. Helena Karnsund, 0739-82 80 87.

Varmt välkomna att ringa för visning. Joakim Vestergren 073-982 80 15.

Vill du också sälja med branschens starkaste marknadsföring? Välkommen VD lars.andersson@sothebysrealty.se 0739-82 80 10 www.skeppsholmen.se
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Birger Jarlsgatan 53 – Östermalm
Modern familjevåning med centralt läge nära Humlegården

5 rum (151 m ). Med ett centralt läge intill Humlegården ligger
denna familjevåning i gott skick med tre sovrum, två badrum och
balkonger. Genomtänkt planlösning med påkostade materialval
och många fönster ger våningen ett härligt ljus och elegant uttryck.
2

Stilrent kök från Kvänum i öppen planlösning med det generösa
sällskapsrummet. Köket har bra arbetsytor, gott om förvaring och
vitvaror från Gaggenau. Tre sovrum. Två badrum med dusch varav
det ena med praktisk tvättstugedel. Nära till rikt serviceutbud. Mycket

välskött förening i nyrenoverad, representativ fastighet från 1926
(ombyggnadsår 2015).

Pris: 13.800.000 kr. Avgift: 7.198 kr/mån. Visning: Söndag 13.00–13.30. Tisdag 17.30–18.00. Birger Jarlsgatan 53, 3 tr.
För mer information vänligen ring Lotta Leuckfeld på 070-777 88 00 eller se www.perjansson.se

Kapellgränd 6D – Södermalm
Nybyggt boende av hög klass i charmigt fristående gårdshus

5 rum (107 + 7 m2). Med ett attraktivt och lugnt läge i charmiga
kulturkvarter på Södermalm ligger detta fantastiskt fina fristående
gårdshus i två plan av hög klass som precis har genomgått en total
ombyggnad. Pittoresk vy mot grönskande och kullerstensbelagd

gård. Eldstad, två utgångar mot gården och utmärkt planlösning.
Påkostade och exklusiva materialval och genomgående hög standard. Luftiga sällskapsytor i tilltalande öppen planlösning med kök
från SieMatic. Två stilrena badrum, tre utmärkta sovrum samt tvrum/

Pris: 13.400.000 kr. Avgift: 6.194 kr/mån. Visning efter överenskommelse. Kapellgränd 6D.
För tidsbokning och mer information vänligen kontakta Elisabeth Hallberg på elisabeth@perjansson.se eller se www.perjansson.se

arbetsrum. Genomgående vattenburen golvvärme. Skuldfri förening i
välbevarad och renoverad fastighet från 1883 i eftertraktade kvarter.
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Melodislingan 18 – Östermalm
Smakfullt med högt läge och stor balkong i väster

4 rum (100 m ). Genomgående våning med ett högt läge och
optimal planlösning. Stor längsgående balkong i väster om 8 kvm
med dubbla utgångar från vardagsrummet som ligger med en öppen
planlösning mot köket. Väl tilltagna sällskapsytor med rymligt kök och
2

vardagsrum i direkt anslutning. Tre väldisponerade sovrum, två badrum med såväl dusch som tvättmaskin/torktumlare. Exklusiva material
såsom plankgolv i ek, inbyggda garderober och kök från SieMatic.
Säkerhetsdörr och vattenburen golvvärme. Caféer, restauranger och

kommunikationer i närheten. Några minuters promenad från porten
nås Lill-jansskogens joggingspår. Förening med mycket att erbjuda
i form av stort gym, reception, lounge och gästlägenhet. Garage i
huset. Fastighet från 2015.

Pris: 9.250.000 kr. Avgift: 6.534 kr/mån. Visning: Söndag 13.00–13.45. Måndag 17.30–17.30. Melodislingan 18, 4 tr.
För mer information vänligen ring Magnus Ekman på 070-566 69 99 eller se www.perjansson.se

Nybergsgatan 7 – Östermalm
Attraktivt läge på Östermalm samt stor egen uteplats

3 rum (105 m ). Mellan Östermalmstorg och Karlaplan ligger detta
välplanerade boende om tre rum (som enkelt kan göras om till en
4:a) och kök. Egen stor uteplats om ca 16 kvm. Genomgående fina
golv i ekstavsparkett. Generös takhöjd. Vackra välvda fönster med
2

djupa fönsternischer. Putsade målade väggar. Entré med platsbyggda garderober. Sällskapsrum med öppen spis samt matrum/sovrum i
fil med skjutdörrar. Sovrum med platsbyggda garderober och utgång
till uteplats. Nytt kök från 2019. Stilrent badrum med tvättmaskin samt

Pris: 10.000.000 kr. Avgift: 5.938 kr/mån. Visning: Söndag 12.00–12.30. Måndag 17.00–17.30. Nybergsgatan 7.
För mer information vänligen ring Lotta Leuckfeld på 070-777 88 00 eller se www.perjansson.se

gästtoalett. Möjlighet att skapa ytterligare ett sovrum. Gemensamhetsutrymmen med gästrum och bastu. Välskött förening i fastighet
från 1896.
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K A R L A P L A N

G R E VG ATA N 5 0

94 m2 . 3 rum . 4 tr, hiss . 1 616 kr/mån . 9 400 000 kr . Sön 11:00-11:30

Ö S T E R M A L M S T O R G

N Y B R O G ATA N 2 0

77 m2 . 3 rum . 3 tr, hiss . 0 kr/mån . 9 750 000 kr . Sön 12:00-12:45

08-660 16 00

.

S TR AN DVÄG E N 23

LAGERLINGS.SE
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Ö V R E

Ö S T E R M A L M

G R E V T U R E G ATA N 76

83 m2 . 3 rum . 4 tr, hiss . 3 060 kr/mån . 8 900 000 kr . Sön 12:00-12:45

K A R L A P L A N

ER IK DAHLBERGSALLÉN 5B

53 m2 . 2 rum . 1/2 tr, hiss . 1 651 kr/mån . 4 950 000 kr . Sön 15:45-16:30

08-660 16 00

.

S TR AN DVÄG E N 23

LAGERLINGS.SE
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Ö V R E

Ö S T E R M A L M

Ö S T E R M A L M S G ATA N 76

124 m2 . 4 rum . 5 tr, hiss . 6 433 kr/mån . 15 000 000 kr . Sön 14:30-15:15

08-660 16 00

.

S TR AN DVÄG E N 23

LAGERLINGS.SE
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njut av sista sommarkänslan och lugnet medan vi förbereder din försäljning
med fina gröna sommarbilder, säljande texter, drönarbilder samt höJdfilm
så att du snabbt kan komma igång med försäljningen

Vi erbjuder våra säljare kraftfull, mångsidig och skräddarsydd marknadsföring
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ANRIKA SKEBO HERRGÅRD ANNO 1770
Ett unikt tillfälle att förvärva Skebo Herrgårdmed flyglar, kavaljersbyggnad och ombyggt stall. Här ges du tillfälle att utveckla verksamhet
inom hotell & konferens, exklusivt äldreboende, behandlingshem, utbildningsverksamhet m.m. I köpet ingår även 14 st byggklara tomter.
Välkomna på visning 25/8 & 1/9. Föranmälan krävs till ansvarig mäklare.

UTGÅNGSPRIS: 27 000 000 KR ADRESS: SKEBO HERRGÅRD/SKEBOBRUK

KONTOR: SKANDIAMÄKLARNA ÖSTERMALM MÄKLARE: WERONICA LÖHR MOBIL:070-833 00 91

Hyresmarknaden
Företagsannonser 08-13 50 00 e-post fastighetsannonser@svd.se
Privatannonser 08-13 51 30 e-post privatannonser@svd.se

ÖNSKAS HYRA

Hus och lägenheter för
uthyrning till företag
Våra företagskunder söker bostäder i Stockholms
innerstad och närförort. Registrera gärna er
bostad kostnadsfritt på www.keyrelocation.se
Gumshornsgatan 13
114 60 Stockholm
Tel 08-587 699 66
www.keyrelocation.se
UTLANDSOBJEKT
FLORIDA i Cape Coral på
Floridas västkust hyr jag ut
fullt utrustad hus & lägenhet.
Njut av golf, båt, badliv året
runt. Info Jean Månsson,
jean@tudorvillas.com

Resa bort?
Adressändra snabbt
och enkelt.
1 svd.se/kundservice

Mer läsning
väntar på dig
Logga in till våra unika reportage
bara för prenumeranter.

1 SvD.se

Nyhetstidningen
för barn och unga
Här förklaras det som händer i Sverige och världen på ett sätt som är lätt
att förstå. Det är riktig journalistik för unga läsare. I SvD Junior är barnen
med och gör innehållet; som juniorreportrar, som bokrecensenter, med
egna bilder och teckningar och med frågor till våra experter.
Ge bort en prenumeration till ett vetgirigt barn,
så kommer tidningen i brevlådan varje tisdag.

Beställ på
svd.se/provajunior

Ge bort till
ett vetgirigt
barn

På SvD accent hittar du upplevelser som är speciellt framtagna för Svenska Dagbladet • Kurser • Resor • Konst • Kultur • Mat- & vinupplevelser

Nyårsresa till Dresden
Välkommen på en storslagen nyårsresa till barockstaden
Dresden, som ligger likt en vacker juvel vid floden Elbe.
Vi bor bekvämt i superiorrum på femstjärniga Taschenbergpalais Kempinski och tillsammans med vår skickliga guide Annika
Bless botaniserar vi i Dresdens kulturfyllda
kvarter. På nyårsafton går vi på stor fest i
balsalen Kurfürstensaal. Här bjuds champagne med tilltugg, en femrätters meny
med drycker och under kvällen dansar vi
in det nya året till orkesterns ljuva toner.
Vi besöker den anrika porslinsfabriken i
Meissen och stannar till på barockslottet
Wackerbarth där vi får prova ”sekt” och vita
rieslingviner. På nyårsdagen går vi på
pampiga Semperoper. Efter en fördrink
med kanapéer går vi på guidad visning i det

vackra operahuset. Sedan är det dags för
dagens föreställning. Vi får njuta av vacker
musik i Johan Strauss komiska operett
Läderlappen. Vi avslutar nyårsdagen med
att äta en trerätters supé tillsammans på
hotellet.
Resan är speciellt framtagen för SvD accent
och går den 29 december 2019 – 2 januari
2020. Den kostar 25 950 kr per person i
dubbelrum.
Jambo Tours är arrangör. För mer
information och bokning, kontakta dem
på telefon 020 – 52 22 22 eller mejla
info@jambotours.se.

ª ALLT DETTA INGÅR: Flygresa med Lufthansa till Dresden från Stockholm/Arlanda, tur & retur • Skatter och avgifter.
Avresa från andra flygplatser på förfrågan • Transfers flygplats-hotell-flygplats • Fyra nätter i superior dubbelrum på Hotel
Taschenbergpalais Kempinski***** • Auktoriserad svensktalande guide, Annika Bless, som visar Dresdens sevärdheter • Utflykter enligt dagsprogrammet i modern luftkonditionerad buss • Besök på Meissen Porzellan med lunch • Besök på Schloss
Wackerbarth med vinprovning • Stadsvandring i Dresden med Annika Bless • Nyårsfest på Hotel Taschnbergpalais Kempinski. Femrätters meny med drycker • Mousserande vin med tilltugg och guidad visning av Semperoper • Föreställningen av
Johan Strauss komiska operett Läderlappen • Fyra frukostar på hotellet, två luncher och två middagar Tillkommer: Dubbelrum för eget bruk 7 000 kr • Vissa måltidsdrycker • Dricks

Boka på svd.se/accent a

SUMMER
SALE
Upp till 70% lägre priser
Designfynda möbler och belysning från varumärken som
B&B Italia, Cassina, Knoll, Gubi och Vitra i vår Summer
Sale. Ta del av alla erbjudanden på nordiskagalleriet.se
eller besök oss på Nybrogatan 11.

NORDISKA GALLERIET 1912
NYBROGATAN 11, 114 39 STOCKHOLM
MÅN-FRE 10–18, LÖR 10–17, SÖN 11–16

NORDISKA GALLERIET GÖTEBORG
BARLASTGATAN 2, 414 63 GÖTEBORG
MÅN-FRE 10–18, LÖR 11–16, SÖN 12–16

WWW.NORDISKAGALLERIET.SE
HELP@NORDISKAGALLERIET.COM
TELEFON: 08 - 442 83 60

