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HEMMA HOS...redaktörerna

Min stil är…
… nog väldigt klassisk skandinavisk med en touch av modernt. Gillar 
svensk och dansk design lite extra mycket, så som Svenskt Tenn, 
STOFF Nagel och Carl Hansen & Søn.

Mitt inredningsintresse…
… kommer ifrån mamma Tina. Hon har ett vasst öga för inredning 
och har alltid sett till att vi bott i ett fint och ombonat hem. Älskar 
att vi idag kan gå och kolla på inredning tillsammans. 

En favorit i mitt hem…
… måste vara taklampan från Olsson & Jensen som hänger i 
vardagsrummet. 

Drömmöbeln är…
… den klassiska y-stolen av Carl Hansen kanske? Den uppfyller 
ALLA krav för den perfekta stolen. 

Min stil är…
… en blandning haha! Gillar texturen och mjukheten i tyger och trä 
mot den blanka hårdheten i glas och krom.  Det viktigaste är att mitt 
hem känns lugnt. 

Mitt inredningsintresse…
… kommer nog av att jag är kreativ men framförallt att jag är en 
hemmaperson.  Jag är allra helst hemma och kollar på TV alla dagar 
i veckan och då vill jag trivas och kunna samla kraft. 

En favorit i mitt hem…
… är mitt soffbord i glas från Kave Home. 

Drömmöbeln är…
… nog Bruno Mathssons fåtölj ”Karin”. Den är en perfekt blandning 
av mjukt och hårt.  

HEMMA HOS REDAKTÖRERNA
Tilda Sävinger Annie Darefors
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Möbeltapetseraren Kerstin
renoverar gamla pärlor



I den renoverade trävillan från 1800-talet kan 
man nästan ta på den kreativa stämningen. 
Gammalt trägolv, blå väggar målade med bivax 
och möbler under renovering möter oss när vi 
kliver in  i den stora verkstaden. Glasverandan 
tillför inte bara ljusinsläpp utan kopplar också 
samman den äldre delen av huset med den nya 
tillbyggnaden. Med ett måttband hängande runt 
halsen visar Kerstin Wihlborg oss runt bland ar-
betsbänkar, nakna möbler och tygprover. 

I över 25 år har Kerstin jobbat som möbelta-
petserare i Jönköpingsområdet. Hon har sedan 
hon var liten haft ett stort intresse för möbler 
och inredning, men det var tillsammans med sin 
man som hon började förverkliga sina drömmar. 
Tillsammans började de köpa möbler som de 
sedan renoverade och sålde till privatpersoner. 
Det var så Kerstin upptäckte skapandet och re-
noveringen av möbler. 

Parallellt med arbetet i verkstaden håller hon 
kurser i möbeltapetsering på Medborgarskolan.  

– Tanken med möbeltapetsering är att få det 
som man själv vill ha det, berättar Kerstin.

Att renovera möbler kostar. Kerstin menar att 
om man vill göra om sin möbel hos en mö-
beltapetserare bör den vara värd det. Den ska 
antingen ha ett ekonomiskt eller sentimentalt 
värde. 
– Man ska inte välja en gammal och sliten fåtölj 
från Ikea om det ska löna sig, säger Kerstin. 

Att lära sig hantera tekniken inom möbel-
tapetsering tar flera år, berättar hon. Idag 
renoverar Kerstin många olika typer av möbler 
i sin verkstad, men den mest återkommande är 

stolen av olika slag. Att fräscha upp en stol kan 
gå på en halv dag, nu när hon hållit på i så pass 
många år som hon gjort. 

Kerstin visar oss in den nybyggda delen av 
huset: ett rum med högt i tak, fyllt av stolar 
och fåtöljer väntandes på ompyssling, stapladee 
ovanpå varandra från golv till tak. Vi stannar till 
vid en gammal, brun chesterfieldfåtölj som 
ensam inte ser så mycket ut för världen. Kerstin 
tar fram en dammig skinnpall i samma färg och 
ställer den framför fåtöljen. Sedan går hon iväg 
och kommer tillbaka med en golvlampa som 
hon ställer bredvid fåtölj- och pallkombinatio-
nen. Sedan berättar hon om sin vision:

Ute på den västgötska landsbygden, i det lilla samhället Sandhem, håller 
Kerstin Wihlborg till större delen av sina dagar. Här, på Ingarps gård, 
renoverar hon olika sorters möbler i sin tapetserarverkstad. Stolar, fåtöljer 
och sänggavlar får nytt liv. 

HÄR GER KERSTIN 
NYTT LIV TILL GAMLA 
DESIGNKLASSSIKER

Den svarta skinnfåtöljen tillhör 
en ung kille i 30-årsåldern som 
ärvt den av sin farfar. Nu vill han 
pigga upp den och göra den till 
sin egen.
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•  Välj en möbel med karaktär, exempelvis en kontorstol.
• Du kommer långt med en skruvmejsel. 

• Det svåraste är att sträcka tyget. Ha tålamod! 
• Det behöver inte bli perfekt. 

Tips till nybörjaren som vill renovera 
möbler hemma:

– Man måste våga kombinera olika möbler. 
En möbel kanske inte ser så rolig ut ensam, 
men ställer man som här, en snygg fotpall och 
en golvlampa bredvid, så händer det plötsligt 
något.

Hemma hos Kerstin är det nästan bara sängen 
som är ny.  Allt annat är begagnat. Hon ser värdet 
i alla gamla möbler som kan få nytt liv med lite 
omsorg och menar att man bör köpa möbler 
på second hand, främst ur ett miljöperspektiv, 
men också ur ett estetiskt. Hon förklarar att 
om ett hem ska få karaktär måste man få in det 
gamla. Hon märker att fler människor väljer att 
återanvända möbler idag, men menar att ännu 
fler borde göra det. 

– Vi måste ha en spark i röven för att komma 
igång och kunna se potentialen i gamla grejer, 
säger hon skrattande. 

I andra delen av rummet har Kerstin och 
hennes man byggt en lägenhet med ett litet 
kök, badrum, sovrum och hall. Visionen är att 
efter nyår öppna ett airbnb eller en utställning 
med sina renoverade möbler. 
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Hemma hos fotografen Angelica Swanström 
får lugnet ta plats i badrummet genom stora 
fönster, naturmaterial och beigea toner.

INSTAGRAMSINSTAGRAMS
TRENDIGASTETRENDIGASTE
TOALETTERTOALETTER

@angelickpicture
@angelickpicture

Badrummet. Det bortglömda rummet i 
våra hem. Som nyinflyttad ligger rummet 
ofta långt ner på prioriteringslistan, trots 
att vi spenderar mycket tid där. Enligt 
Bygghemma.se är vi i genomsnitt tre år i 
våra badrum under vår livstid.  Vi gör så 
mycket mer där inne än att bara utföra 
våra behov. 

Vi skrollar, reflekterar, tar en paus från 
vardagen. Vi får vara oss själva ifred. Låt 
oss ägna badrummet en tanke. 

I Villa Nordrevik på Västkusten har man 
satt in ett kalkstenshandfat på 300 kilo, 
som sträcker sig från vägg till vägg.

Brita Zackari har renoverat ett 
begagnat skåp. En snygg detalj är att 
skåpet saknar bakstycke, vilket gör att 
väggkaklet syns igenom glasdörrarna. 

Petra Tungårdens badrum är minst sagt 
okonventionellt med intensivt orangea 
väggar och en svartvit marmorerad 
kommod. Vågat och riktigt snyggt!

@britazackari

@villanordrevik

@villanordrevik

@petratungarden
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GINKO är en återvinningsbar loungestol tillverkad av återvunnet aluminium, mycel 
och alger.  Tillverkarna beskriver den som ”en konversationsstartare och ett steg mot 
framtiden”. 
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I november hade sistaårseleverna på 
Produktutveckling med möbeldesign, 
PUM, en visning på temat Imagine, Invent, 
Inspire där de ställde ut framtidens möbler.  
Visningen ägde rum på Kulturgatan i 
Bodafors, där de hade möjligheten att 
ställa ut privata och skolprojekt på temat. 
Studenterna har under terminen designat 
och formgivit möbler för framtiden, med 
nytänkande tekniker. Från grunden har 
de själva tillverkat möblerna i skolans 
verkstad. 

– Det har varit väldigt roligt men jobbigt. 
Bekräftelsebehovet är ju stort och man 
vill bara att alla ska tycka om det man 
gjort, sa Ida Fokine, som ställde ut flera 
av sina möbler på mässan.

Tillsammans med två klasskompisar har 
Ida designat Ginkostolen – en stol som 
står för hopp om en bättre och miljö-
vänlig framtid. Idén till möbeln kom ifrån 
Ginkoträdet – det enda trädet som 
överlevde atombomben i Hiroshima, 

Japan, år 1945. Den japanska befolkning-
en gav då trädet namnet “Livets träd”, 
eller “Bringer of hope”. 

Målet med stolen är att den en dag ska 
vara 100 % återvinnbar. Sitsen är skapad 
av fnösktickans mycel (delen av svampen 
som växer under jorden) som sedan 
blandats med träspill.  Tillsammans bildar 
delarna ett väldigt slitstarkt material. 
Sitsen bärs upp av aluminiumstavar från 
en gammal lekplats. Stommen, såväl som 
skruvarna, är tillverkade i återvunnet 
aluminium. Planen är att sitsen ska kläs 
med ett tyg av alger. 

– Vi ville göra en produkt med nya 
material och en spännande form. Vi 
började fundera på vilka former och 
material vi kunde leka med. Alla tre i 
gruppen uppskattar naturen och bladet 
på Ginkoträdet har en sådan häftig form, 
så det var där vi började. Sedan var det 
ju väldigt passande att den står för det vi 
arbetar med, berättade Ida. 

Hänsyn till en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar 
utveckling – det är fokus för studenterna på Produktutveckling 
med möbeldesign-programmet på Jönköping University. I 
november ställde sistaårseleverna ut framtidens hållbara möbler 
på Konstgatan i Bodafors. 
– När man jobbar med framtidens möbler kan man jobba med 
olika aspekter av hållbarhet, sa studenten Ida Fokine. 

FRAMTIDENS FORMGIVARE
bygger möbler med alger och svamp

forts. nästa sida

Den extraordinära lampan har Ida skapat hemma själv. Hon köpte skyltdockan på en loppis för fem år sedan, men 
visste inte då vad hon skulle ha den till. Nu har hon målat den med griffelfärg som man kan skriva på med krita 
för att sätta igång samtal om viktiga ämnen. Den är planerad att ställas antingen i en bar eller i ett bibliotek, där 
åskådarna kan skriva olika kroppsrelaterade ord och uttryck som man säger och ska säga till sig själv. Ida har målat 
dit bristningar och födelsemärken på dockan, för att förmänskliga den “perfekta” kroppen. 16 17



Hur fick du upp intresset för design 
och formgivning?
– Intresset för formgivning kommer 
hemifrån. Mamma och mormor har alltid 
jobbat kreativt och skapat. Mamma är 
kreatör och jobbar med design inom 
läder. Mormor stickar med pälsen från 
Angorakaniner, som klipps med jämna 
mellanrum, för att pälsen inte ska gå till 
spillo, berättar Ida.

Utöver sina familjemedlemmar inspi-
reras Ida mycket av Charlotte Perriand, 
en fransk arkitekt och formgivare. Hon 
kämpade för att få sin röst hörd i en 
mansdominerad bransch under större 
delen av 1900-talet – en bransch som än 
idag är mansdominerad. Monica Förster 
är också en en stor förebild då hon liksom 
Ida jobbar mycket med hållbar design. 

Vad är viktigast för dig, utseende 
eller funktion?
–  Jag skulle säga att funktion och utseende 
går hand i hand. Vår grupp gjorde en 
analys där vi frågade folk vad de värderar 
mest i en möbel. Det visade sig vara 
klurigare för folk att svara på än vad vi 
trodde. ”Det ska tåla ögats slitage”, säger 
Ida och citerar Sven Lundh, grundare till 
möbelföretaget Källemo.

Den fluffiga pallen har Ida själv designat och skapat 
hemma. Skinnfällen kommer inte minst från hennes egna 
bagge, Ulrik, som en dag fick sätta livet till då han inte var 
bra att avla vidare på. 
– Vi tog vara på allt av honom och här på pallen fick han 
nytt liv, berättar hon.

Här sitter Ida i sin stol GINKO. När man sätter sig i stolen känner man 
sig omfamnad och trygg.
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Feng Shui är en uråldrig kinesisk lära om hur omgivningen påverkar allt levande. Inom 
läran jobbar man mycket med energier och element och faktum är att begreppet Feng 
Shui betyder “vind och vatten”. Vill du inreda ditt hem för att få så god energi som 
möjligt? Feng Shui-konsulten Jeanette ger dig sina bästa tips! 

Jeanette Onselius kommer från Jönköpingstrakten, 
men bor sedan många år i Paris, där hon bland annat 
jobbar som Feng Shui-konsult. Det innebär att hon 
hjälper sina kunder att inreda sina hem på ett sätt som 
ger god energi och goda energiflöden. Det finns flera 
olika skolor inom Feng Shui och läran innefattar väldigt 
mycket, men det finns saker även en nybörjare kan 

göra i sitt hem, utan konsultation. 
– Det handlar mycket om sunt förnuft. Känn efter. Sitter 
jag bra? Känner jag mig säker? Man vill känna sig trygg 
helt enkelt, säger Jeanette. 

Var börjar man om man vill få in mer god energi 
i sitt hem? 
– För det första: Se över hallen. Det är där det börjar. 
Vad du ser när du går in i ett rum är också viktigt. 
I till exempel vardagsrummet vill du bli mött av en 
mjuk, inbjudande soffa, inte en stor TV-skärm. Sen är 
det sovrummet. Det är jätteviktigt, säger Jeanette och 
fortsätter :
– Det är ganska bra att inte ha kontor eller arbetsrum i 
sovrummet. Då har man yang- och yin-energi samtidigt. 
Hon rekommenderar även att ha lite avstånd mellan 
golvet och sängen för att energin ska kunna flöda fritt 
och att undvika att ha en TV i sovrummet, som ska vara 
till för mys och vila. 

Precis som vart rum har sin funktion, har var sak sin 
plats. Bara en sådan sak som att ha ordning och reda 
runt omkring sig ger god energi enligt Feng Shui. Det 
är förstås enklare sagt än gjort i många fall, till exempel 
om du bor väldigt litet. Då handlar det om att göra det 
bästa av situationen. 
– Man kan använda sig av växter för att dela av rummet. 
Det finns alltid en lösning! menar Jeanette.

Feng Shuiför nybörjare

Var ska man göra av skräp och skrot då? 
– Vi måste ha en soptunna och en tvättkorg. Det går 
ju inte att undvika. Jag har min smutstvätt i badrummet. 
Badrummet är det ställe i Feng Shui där det går ut mest 
energi. Då kan man lika väl ha smutstvätten där om det 
går, men saker som inte ger en god energi råder jag 
mina kunder att gör sig av med. 
Jeanette poängterar att var och en har sina saker som 
gör en glad. Det är viktigt att du tycker om det du har i 
ditt hem. Behåll inte något bara för att det var en gåva, 
om du konstant stör dig på det. 

Det kan även vara ett störningsmoment i vardagen om 
något kärvar varje gång du använder det. Har du till 
exempel ett lås på ytterdörren som krånglar varje gång 
du går ut eller in så borde du laga det. 
– Fixa till sådana där grejer som är lite halvtrasiga. Det 
är också en grej som gör att man mår bättre, säger 
Jeanette.

Jeanette är noga med att endast ladda telefonen i var-
dagsrummet och att dra ut sladdar ur vägguttagen när 
elektroniken inte används. När tonårsdottern är ute 
sent på fredags- och lördagskvällar har hon däremot 
telefonen i sovrummet, även om det kanske inte är 
optimalt för att få god energi och lugn. Det handlar om 
att göra så gott man kan helt enkelt. 
– Det får inte bli någon mani! Feng Shui ska förenkla 
livet, menar hon.

Kom ihåg – Feng Shui är individuellt. Det som ger dig 
god energi kanske inte är rätt för någon annan. Det är 
därför viktigt att just du känner in ditt eget hem och 
utformar det på ett sätt som känns rätt för dig. Det kan 
ingen annan – vän, familj eller konsult – avgöra. 
– Vissa kunder säger till mig ”Här får du nycklarna så kan 
du fixa”, men nej. Du måste vara med och känna “det 
här ger mig glädje”, säger Jeanette. 

Yin och Yang... 
 
...är begrepp tagna ur kinesisk filosofi och symbol-
iserar två ytterligheter : Å ena sidan den passiva, 
kvinnliga energin – Yin – och å andra sidan den 
aktiva, manliga energin – Yang. De kompletterar 
varandra och skapar balans, men de har också i 
vissa fall varsina platser i hemmet. Ett sovrum är 
till för vila och lugn medan en arbetsplats är till för 
att vara aktiv och produktiv. Sovrummet behöver 
därför mer yin- än yangenergi, medan arbetsplat-
sen behöver mer yangenergi. Jeanette Onselius. Foto: Privat

Feng Shui handlar mycket om balans, bland annat  
mellan elementen eld, jord, vatten, vind och metall. 
Elementen representeras av olika material men 
också av färger.  Om du har mycket trä i ditt hem 
kan vatten ge balans. Vatten kan du få in i hemmet 
genom glas, speglar, bilder och målningar av vatten 
eller genom att inreda i blått.
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bor med självförtroende
Designern Nina

I en 20-talsvilla på Bäckalyckan i Jönköping bor designern Nina 
Starck tillsammans med sina två tonårssöner. Huset köpte hon 
och maken för lägets skull när barnen var små och med åren har 
de gjort det till sitt. Trots att det är späckat med klassiska design-
möbler andas det personlighet och själ. 
– Huset är lekfullt! Jag gillar inte att det är regler som styr. Regeln 
är att det inte finns några regler, säger Nina. 
Medan många nu för tiden renoverar innan de flyttar in, gjorde 
Nina och hennes man tvärtemot.
– Vi har alltid flyttat in först och bott i kaoset; renoverat ett rum 
i taget. Det har växt fram, berättar hon. 

Ninas motvillighet till regler syns bland annat i blandningen av 
stilar och epoker. Istället för att inreda hela villan i 20-talsstil så 
har hon jobbat med husets karaktäristiska detaljer genom att 
blanda in föremål från många olika årtionden och designers. 
– Det är fint att hålla 20-talsstil men jag tycker att det nästan blir 
ett muséum. Jag lever inte på 20-talet. Mitt liv är nu. 

I matrummet har originalstolar i böjträ och rotting av Michael 
Thonet blandats med Tulip-stolar i fiberglas och aluminium av 
Eero Saarinen. 

Hur tänker man när man blandar så här?
– Det gör man inte, säger Nina och skrattar. Det blir hur livet 
händer. 
Allt eftersom sitsarna på rottingstolarna gått sönder har de bytts 
ut mot Tulip-stolarna som redan fanns i hemmet. Trots de vitt 
skilda stilarna ser det sammanhängande ut på något vis. 
– Jag är inte så ängslig inför vad andra ska säga. Jag gillar runda 
stolar så då blandar jag olika runda stolar. Gillar man kantiga 
stolar kan man blanda olika kantiga stolar. Bo med självförtroen-
de, uppmanar Nina.

Inreder utan regler:

”Det blir hur livet händer”
Med vetenskapen om hennes många år som designer 
åt H&M, Lindex och Ikea, är det lätt att förstå att 
Ninas hem är något alldeles extra. Här samsas 
italienska designmöbler och hemmabyggen med 
skandinaviska klassiker, om nära 300 kvadratmeter. 
Även de mest oväntade kombinationerna känns 
självklara och stilsäkra så som det bara kan kännas 
hemma hos en designveteran.
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Vad satsar man på om man 
har en liten plånbok?
– Bra kvalitet. Har du inte råd 
till nypris så finns det på typ 
Auctionet. Bra kvalitet blir 
billigt i längden, säger Nina. 
Hon menar att de pengar man 
har lika gärna kan förvaras i 
möbler, som kan ses på och 
levas i, som att förvaras på 
banken, med visst förbehåll 
för oväntade omkostnader i 
vardagen. 

Hur är det med replikor? Vad är skillnaden på äkta och kopior?
– Det finns exakta kopior där det enda som skiljer sig kanske är kvali-
téten. Då är det svårt att motivera för någon som har mindre pengar 
att det är värt att köpa äkta. En anledning är ju att design har ett andra-
handsvärde. Det har inte kopior. Jag tänker att det inte alltid är det som 
är dyrt i början som är dyrt i längden. 
Men all design är inte av bra kvalitet. Nina poängterar att till exempel 
rotting torkar ut och går sönder med tiden och dessutom är svårt att 
renovera.
– Man måste ha lite koll. 

Men som designer har hon en fördel:  Hon ligger ofta steget före 
trenderna och köper äldre designprylar innan de blir trendiga igen och 
priset stiger. 
– Som designer är man mer innan trenderna än följer dem, förklarar hon 
och visar oss ett helt gäng ljusstakar som hon lyckades köpa billigt för 
några år sedan och som nu kostar mångdubbelt. 
– När något varit borta tillräckligt länge blir det trendigt igen. 

Som inredningsfantast kan hållbarhet och miljö lätt hamna i skymundan, 
men Nina menar att intresset för design- och originalmöbler har bidragit 
till ett miljösnällt hem. 
– Jag tänker att mitt hem är extremt hållbart för det är få grejer som är 
helt nya.

Favoriten i Ninas hem är de orangea sofforna i vardagsrummet på över-
våningen. De köpte hon och maken i Paris när de sålt sin första lägenhet. 
– Det var första inköpet som var väldigt dyrt och de betydde mycket i 
byggandet av hemmet. Det har levts i sofforna, säger Nina och berättar 
om hur barnen när de var små brukade klättra upp på 30-tusenkro-
norslampan och hoppa ner i sofforna. 
– De dyraste möblerna har det lekts i mest. Jag vill inte ha ett utställ-
ningshem. Leva kommer först, utseende sen.

Fläktkåpan i köket är specialgjord 
av plåtslagare efter Ninas önskemål.

Just målade tak är återkommande 
på flera platser i huset. I hallen var 
det den gamla hallmöbeln som fick 
ge taket dess gröna färg.
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Långlivad julgran
I århundraden har julgranen haft en central roll i 
hemmet under december månad.  Vi köper den, 
klär den och sedan slänger vi den. Varje jul säljs 
i Sverige cirka tre miljoner granar, som vi sedan 
kastar.

Granen, liksom alla andra träd, har en avgörande 
roll för klimatet på flera plan. Enligt föreningen 
Medveten Konsumtion lagrar en gran ungefär 
elva kilo koldioxid under de år som den växer 
upp.  Vi behöver alltså bli mer varsamma med hur 
vi behandlar våra granar, speciellt kring julfirandet. 

Visste du att istället för att slänga din döda gran 
i januari, kan du köpa en julgran i kruka som 
kan återanvändas? Vid köp av gran i kruka kan 
du ställa ut den i trädgården eller på balkongen 
när julen är slut. Sedan kan du plantera den i en 
större kruka, din trädgård eller ute i skogen och 
använda nästa år. Du kan köpa årets hållbara 
julgran i din närmsta blomsterhandel. Ett annat 
alternativ är att hyra din gran. När du hyr den tar 
företaget tillbaka granen efter julen och tar hand 
om den till nästa år. 

Psst! Tänk på att det inte bara är granen som 
medför en belastning för klimatet. Pynta granen 
med begagnat julpynt eller välj produkter som 
håller länge.  

Under vintern, och särskilt under julen, bränner vi extra mycket 
ljus. Totalt bränner svenska konsumenter 18 000 ton ljus per år, 
enligt svanen.se. Och visst är det mysigt med levande ljus, men 
det har också negativa effekter på miljön. 

Undvik paraffinljus i aluminiumkopp. Paraffin tillverkas av fossila 
råvaror och släpper ifrån sig växthusgaser vid förbränning och 
aluminiumkoppen kräver mycket energi vid tillverkning och är 
svår att återvinna. 

Köp istället ett svanenmärkt stearinljus. Svanenmärkningen 
innebär att ljuset innehåller minst 90% stearin som tillverkas av 
förnybara råvaror, att ljuset inte innehåller någon palmolja och 
att en eventuell ljuskopp är gjord till stor del i återvunnen plast. 
Det finns även krav på att veken ska vara av ekologisk bomull 
och att ljuset inte får släppa ifrån sig för mycket sotpartiklar, 
som kan ha en skadlig effekt på människor.

Vill du ha ett vegetabiliskt, miljövänligt alternativ finns det Sva-
nenmärkta värmeljus av rapsvax. 

Psst! Glöm inte att separera vekhållaren från ljuskoppen – även 
om du köpt ljus i aluminiumkopp. Delarna är tillverkade i olika 
metaller som separeras med hjälp av en magnet vid återvinning.

Miljövänliga juleljus

Snällt julpynt
Vad ska du då hänga i din hållbara gran? Var ska 
du göra av dina Svanenmärkta ljus? Varför inte köpa 
julljusstaken second hand och pyssla ihop dina egna 
julgransprydnader? 

Saker att hänga i granen: 
Pepparkakor 
Polkagrisstänger
Äpplen
Apelsiner med nejlikor
Smällkarameller

Om du köper nytt, köp hållbara saker som du 
kan ha resten av livet. Investera i en ljusslinga med 
utbytbara lampor ifall en går sönder! 

Psst! Om du ska pyssla med glitter i jul – köp 
biologiskt nedbrytbart glitter.
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