
Nytt kök i lantlig sHl medoo

ia och Magnus Wider-
lindh bor med sina två
barn, Saga och Engla,

i Torsebro utanför
Kristianstad. Mia sälier
svenska kvalitetsleksa-

ker i egna webbutiken lekvira.se och ska snart

öppna butik i Kristianstad. Magnus har ett
företag i databranschen och är hemmasnickare
på fritiden.

När Mia och Magnus bestämt sig för att reno-

vera köket åkte de runt till olika köksleverantö-

rer och läste inredningstidningar för att samla

på sig id6er. Valet föll till sist på ett rustikt kök i
Iantlig stil från Ballingslöv.

Köksö med specialmått

- Det blev Ballingslöv eftersom de kunde tillmö-
tesgå våra önskemål. Vi ville ha en stor köksö

och specialmått lite här och där, säger Magnus.

- Vi valde ett kök i lugna färger med lantlig
stil. När det handlar om så pass mycket pengar

vill vi inte ha köksluckor i färger som vi riskerar

att tröttna på efter ett år. Visst blir man gladare

av färger, men dem tar iag hellre upp i inred-
ningsdetaljer, säger Mia.

Samtidigt som paret åkte till Grekland på

bröllopsresa kom en byggfirma och satte en näs-

tan ett ton tung balk på plats och installerade
värme i golvet. Efter semestern tog Magnus vid
siälv och fortsatte arbetet.

- Jag har en datorfirma och sitter mycket stilla
på dagarna. Att renovera och bygga hemma är

avkoppling för mig, säger han.

Oljad valnöt

Den tiocka träskivan är av oliad amerikansk

valnöt. Träskivan går igen i både köksön, bänk-

skivorna och soffdelen. Hela köksön är i ett helt
stycke. Vid ena fönstret finns en sittbänk, en idd

som Mia fick på en köksutställning.

- Här sitter barnen gärna och leker medan vi
lagar mat, säger Mia.
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På golvet ligger oljad och mattlackad ek av

märket Tarkett epoq Ek Java.

- Vi letade länge efter ett snyggt och under-
hållsfritt golv och rätt som det var så hittade vi
det här, säger Magnus.

De svarta vaskarna är av silgranit som består
av pulvriserad granit blandat med akryl.

- De håtler sig snygga och är lätta att hålla
rena.

LED-belysning här och där

Ytterligare en detalj som familjen är särskilt
nöjd med är jalusiskåpen som döljer kontak- >

För fem år sedan flyttade familjen Widerlindh

in sitt hus. Då fanns det fem rum på botten-

våningen. "Vi rev en massa väggar för att få hr.,,

rejäl plats till både kök och vardagsrum i ett."
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tThT,TlgMagnus och
Mia Widerlindh med
barnen Saga, snart 5 är,
och Engla, 3 är.

Deffidlviila från 1946
pä24O kvm i Torsebro
utanför Kristianstad.

lltThKöket blev 24 kvm
och med vardagsrum
blev det totalt 85 kvm.
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:, ter och elektriska köksprylar.

- Det är bekvämt att ha allt samlat på en plats
och i rätt arbetshöjd.

- Vi har installerat LED-belysning lite här och
där, bland annat vid listerna och i träbalken.
Det är enkelt och energisnålt och ger ett gott
intryck, säger Magnus.

Det glittrar i ögonen på Magnus när han
berättar om kaffemaskinen, Miele Nespresso,
för färdiga kaffekapslar. Han fick övertyga Mia
som var tveksam till en sådan investering.

- Min favoritsmak är karamell, men ingefära
är inget vidare, säger Magnus med ett skratt.

I anslutning till köket har de ett lekrum för
döttrarna.

- Barnen älskar det och vi kan sitta kvar
och njuta av mlddagen en stund extra, säger
Magnus.

- Det 
f 
obbigaste med renoveringen har nog

varit att barnen och iag har varit ensamma
medan Magnus har snickrat på helger och kväl-
lar. Nu är det väldigt skönt att bara ta det lugnt
och vara en familj igen, säger Mia.

Äntligen får barnen äta av kakan som de vän-
tat i minst en evighet på. Engla niuter koncen-
trerat med hela ansiktet fullt av choklad. +


