
Ett hus med trädgård nära naturen som skulle ligga längs tunnelbanans 
gröna linje, det var de viktigaste kriterierna när Janniche och Johan skulle flytta. 

Och inte gick de runt och velade inte – första huset de tittade på blev deras.  
Styling och text ANNA BJELKHOLM Foto REBECCA MARTYN 
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Ljusstake från H&M 
Home. Bok med fågel-
motiv Vi ses i himlen 
av Ragnar Persson . 

Vägglampan bred-
vid sängen kommer 
från Artilleriet. 

Veden förvaras 
öppet. Korgen med 
tapetrullar i kommer 
från Ikea. Kruka från 
Tellmemore. 

xxxxxxxxxxxxw Muuto. Ullmatta Goose Eye 
Icons, färg Chelsea 850, 195x300 cm, design 
Gunilla Lagerhem Ullberg från Kasthall. Blå-
gröna prydnadskuddar från Bolia. 

xxxxxxxxxxxxw Muuto. 
Ullmatta Goose Eye Icons, 
färg Chelsea 850, 195x300 
cm, design Gunilla Lager-
hem Ullberg från Kasthall. 
Blå-gröna prydnadskuddar 
från Bolia. 

C-tavlan kommer från Playtype och postern 
med en cirkel är från Seventy Tree. Den lilla 
bilden med grenar är av Johan Bergström och 
fågeln kommer från en konstbok. Glasvasen 
på väggen är från Serax. Den grå krukan på 
loppisbyrån är från Lagerhaus och marmor-
ljusstakarna från Ferm Living. Gungstolen 
Monet från Sika Design. Puff från House of 
Rym och bord, Posh Living. Soffa Stay från 
Ire Möbel. Glasvas på bordet från Hemtex och 
skål med lock från en loppis. Pläd i soffan från 
Afroart och matta från Linie Design. 

Tavlan längst ner till vänster kommer från martamydear.se och tavlan 
med fågeln är av Emma von Brömssen. Övriga tavlor är loppisfynd och 
gåvor. Den vita vasen är från Åhléns och de små keramikvaserna kommer 
från Lindform. Lampan är ett loppisfynd. Glasvas från Serax och trähan-
den från Hay. 

Gröna 
linjen söderut
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Janniche och Johan hade knappt flyttat in i den nyinköpta lägen-
heten på Söder i Stockholm innan de blev gravida med första 
barnet Rio och blev sugna på en egen trädgård. Johan ville bo 
på en plats längs tunnelbanan, och då båda två bott söder om 

stan tidigare föll valet på den gröna linjen. Paret slog till på det första 
radhuset de tittade på, i Bagarmossen, och ångrar inte en sekund flyt-
ten till förorten. 

– Att bara kunna öppna dörren och vara ute är så himla skönt när 
man har småbarn, berättar Janniche som snabbt tröttnade på att bära 
barn, vagn och matkassar fyra trappor upp till lägenheten i stan varje 
dag.

Radhuset, som byggdes 1954, var väldigt fint bevarat med många ori-
ginaldetaljer kvar. Några omfattande renoveringar har familjen därför 
inte gjort. Däremot har ytskikten fräschats upp, och de gamla bräd-
golven har tagits fram. Köket har fått nytt kakel och originalluckorna 
målades om. För att skapa ett luftigare intryck öppnades även köket 
upp mot matplatsen. På framsidan av huset ersattes den stenbelagda 
uteplatsen med ett stort trädäck som gör trädgården mer tillgänglig. 
Trädgården, liksom de mysiga rummen och den öppna spisen, är enligt 
Janniche det bästa med huset. 

– Men de små, fyrkantiga rummen gör samtidigt inredningen till en 
utmaning, erkänner hon. Jag är inget fan av öppen planlösning, men att 
ha lite fler öppna ytor skulle inte skada.

Att Janniche älskar pasteller, mönster och loppisar går inte att ta 
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Tavla från Le Kiosk och ljusstakar på väggen från Menu. 
Lampsladden är från Granit och glödlamporna i den är lyktlampor 
som ger ett finare ljus. Ljusstaken på bordet kommer från House 
Doctor. Den lilla, vita krukan är köpt på loppis och står i en 
glaslåda med mässingsram. Spånkorgen är också ett loppisfynd. 
Gungstolen från Vitra står framför en matta från House Doctor. 

7 3  PLAZA INTERIÖR

”Jag snöar ofta in 
på en viss möbel 

och då måste 
jag bara ha den. 

Många möbler är 
från Blocket, det 

är min loppis kan 
man säga! ”

Bokhyllan är gjord av plywoodskivor som paret målat vita på 
ovan- och undersidan men inte på kanterna. Kuddar på golvet 
från bland annat Afroart. 

HUSESYN Gröna linjen söderut
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Originalköksinredning från 1954 
när huset byggdes. Janniche och 
Johan har lackat om luckorna och 
bytt handtagen till mässinghand-
tag från Byggfabriken. Taklampa 
från Ikea. Mortel köpt på loppis 
och bricka från Designtorget. 
Kökshandduk, House of Rym. 

miste på. Inredningen genomsyras av dämpade färger såsom moss-
grönt och puderrosa med inslag av ljus marmor, glas, obehandlat läder 
och teak. De väggar som inte pryds av en blommig fondtapet, smyckas 
i stället av tavelkonstellationer, där sambons fotokonst, personliga 
fotografier och loppisfynd blandas på ett självklart sätt. 

– Vi har inget arvegods hemma, så möblerna kommer antingen från 
butik eller second hand. Jag snöar ofta in på en viss möbel och då måste 
jag bara ha den. Många av sakerna är från Blocket, det är min loppis 
kan man säga! 

Men om Janniche ska köpa något nytt gäller för det mesta att något 
annat först måste ut.

– Det är liksom så jag finansierar mina fynd nu för tiden. Men att 
sälja nyproducerat lönar sig sällan, däremot ger 50-talsmöbler och 
lampor nästan alltid pengarna tillbaka. 

Ett av hennes bästa fynd, och även favoritmöbeln, är pinnsoffan i 
köket. Annars är Janniche mest förtjust i sina kuddar. 

– Jag har kuddar överallt, i alla olika färger och mönster, vilket min 
dotter uppskattar väldigt mycket. Hon bygger ofta kojor och har ingen 
brist på material direkt. 

Och att hennes barn får ta plats i inredningen är en självklarhet, 
menar Janniche. 

– Jag tycker att barnen ska få vara med på ett hörn i alla rum. Det 
finns så mycket fint till barn som lätt smälter in med övrig inredning. 

Att det är ytterligare en familjemedlem på väg, syns på långa vägar. 
Inte bara på Janniches mage, utan även i sovrummet där spjälsängen 
redan står bäddad. Och över kanten hänger en mintgrön babypläd så 
där lagom slarvigt. x

FAMILJEN KRISTOFFERSEN
/BERGSTRÖM
Namn: Janniche Kristoffersen, 35 år, Johan Bergström, 37 år, 
Rio, 2,5 år och en bebis på väg. Yrke: Janniche arbetar som 
interaktionsdesigner och Johan är bildkonstnär. Bor: I ett 
50-talsradhus på 133 kvm i Bagarmossen söder om Stockholm. 

”Jag är inget fan av 
öppen planlösning, 

men att ha lite fler öppna 
ytor skulle inte skada”

Bord och stolarna från Edsbyverken är köpta på loppis, likaså 
pinnsoffan Florida från Wigells. Tripp Trapp-stol från Stokke. 
Lampan är från Örsjö Belysning. Brickan från Fine Little Day 
sitter i brickhållaren Brickfia på väggen. Väggbonaden kommer 
från Secret Holiday. 

Skärbrädor och sax, Lagerhaus. Ekollonvas, Svenskt Tenn. 
Salt- och pepparkar, House of Rym. Grå kruka från Tellmemore.
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Taklamporna är egengjorda med lampsladd 
i tyg från Byggfabriken. Den stora tavlan är 
från Fine Little Day. Korg, Rusta och skriv-
bordslampa från Ikea. Kruka, Granit. Stol 
köpt på loppis, askar, House Doctor. 

HUSESYN Gröna linjen söderut

På sängen från Ikea ligger kuddar från 
Room och Afroart. Pläd, Klippan. 
Tapet Sagoträdet, Josef Frank för Svenskt 
Tenn och foto av Johan Bergström. Lampa 
från Ellos och piedestal, loppis. 

Tält från Granit och hund köpt på loppis. 
Prickig taklampa, Afroart. 

Leksaksförvaringspåse från Tellkiddo. 
Hus från Bloomingville och teakbord köpt 
på loppis. Sängkläder, Åhléns.

I String-hyllan ryms allt möjligt. Bord och stolar från Ikea. 
Taklampa, loppis. Tapeten kommer från Ferm Living och pä-
ronpostern från Fine Little Day. Vimplar, Numero 74. Bannern 
kommer från OMM Design.
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HUSESYN Rubrikxxxx

Tavla från Moderna 
Museet. Byrån är från 
Ikea, med egenknåpade 
läderhandtag. Vit vas 
från Bolia och blågrön 
vas från Room. Vitmålad 
hexagonhylla från Pandu-
ro. Korgen med växten i 
är från Granit och pläden 
från House of Rym. 
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”Jag tycker att barnen ska få vara 
med på ett hörn i alla rum. Det finns 

så mycket fint till barn som lätt smälter 
in med övrig inredning”

HUSESYN Gröna linjen söderut 

7 8  PLAZA INTERIÖR

A



8 0  PLAZA INTERIÖR

 

JANNICHES 
TIPS
1. Våga testa och gör om 
ifall det inte blev som du 
tänkt dig.

2. Utnyttja hela rummet 
och inte bara golvytan.

3. Var inte snål med 
belysning!

4. Låt barnen ta plats i 
hemmet och låt deras lek-
saker bli en del av inred-
ningen.

5. Blanda gärna olika 
material så som glas, 
marmor, trä och metall.

FAMILJEN KRISTOFFERSEN-
BERGSTRÖMS RADHUS

Inspireras av

Lekfull och trendkänslig inredning 
anpassad för avslappnat familjeliv.
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Skål Holmen Grace, 199 kr, Cervera.

Kudde Azabu White, 1 895 kr, Mimou.

Stekgryta, 699 kr, 
Anders Petter/Cervera.

Skärbräda, 
303 kr, 
House 

Doctor.

Vägglampa 
Valencia, 460 kr, 
Markslöjd. 

Girlang Deco,  
79 kr, Lagerhaus.

Pinnsoffa Orust, 
3 590 kr, 
Svenska Hem. 

Tapet Raphaël,  
960 kr/rulle,  

Sandberg Wallpaper.

Tidningsställ, 
499 kr, Åhléns.

Taklampa Facett, 
499 kr, Lagerhaus.
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