
NÖDINGE. Rigmor Rosell 
har bott i Nödinge hela 
sitt liv.

I september 2006 
flyttade hon och maken 
Krister in i nya Nödinge 
på Backa Säteri.

– Det är det bästa 
vi har gjort. Oj, vad vi 
trivs här, säger hon.

Det ska omedelbart poängte-
ras att Rigmor Rosell älskar 
Nödinge. Hon är uppväxt 
på orten och har aldrig ens 
ägnat en tanke åt att flytta 
härifrån. En bättre ambassa-
dör är därför svårt att finna, 
men hon kan också motivera 
varför hon trivs.

– Här finns ju allt du kan 
behöva och om du mot för-
modan inte hittar det är det 
ändå nära till stan, utbrister 
Rigmor, 68.

I höst är det fyra år sedan 
hon och maken, Krister, läm-
nade huset i Börsagården för 
nybygda "Margareta" på 
Backa Säteri.

– Vi ville komma ner i 
markplan och slippa ägna 
så mycket tid åt renovering. 
Det är nog ett av de klokas-
te besluten vi har tagit, menar 
Rigmor.

Hon tilltalas av ljuset och 
grönskan runt Backa.

– Det känns verkligen som 
en ny del av Nödinge. Här är 
väldigt lugnt och tryggt, säger 
hon.

Inte bara en befrielse
Att flytta till nytt boende på 
senare år var inte bara en be-
frielse från den ständiga sköt-
sel som äldre hus kräver, det 
var också en chans att inreda 
ett nytt boende. Det passade 
Rigmor som handsken efter-
som hon har jobbat med in-
redning under stora delar av 
sitt yrkesverksamma liv.

– I september har jag jobbat 
på Klädkällaren i 31 år. Inred-
ning med mattor, tyger och 
gardiner är min stora passion. 
Det var kul att få tänka till på 

nytt när vi flyttade hit, berät-
tar Rigmor och bjuder sedan 
på en rundvandring i huset.

– Vi har valt ljusa färger 
på alla möbler för att sedan 
kunna krydda med färgstarka 
gardiner, kuddar och mattor. 
Jag vill att det ska kännas 
varmt och levande.

Nu är det självklart inte 
alla som kan sy och forma 
allt i tyg som yrkesproffset 
Rigmor, men faktum är att 
alla kan lära sig.

– Ja, absolut. Min mamma 
kunde till exempel inte sy, 
utan det har jag lärt mig själv. 
Idag kan du få hjälp med allt 
det där, bara du vet hur du 
vill ha det. Vi servar många 
på Klädkällaren.

Ett grundtips till alla som 
flyttar in i ny lägenhet eller 
annan bostad är att ta tid på 
sig.

– Jag rekommenderar alla 
att bo in sig ett tag. Färger och 
interiör måste få växa fram. 
Förhastade inköp riskerar du 

att få leva med ett tag innan 
du kan köpa nytt igen. Därför 
tycker jag att man ska känna 
sig för. Mycket utav vår ineri-
ör lurade jag på i tre år innan 
jag slog till, säger Rigmor 
som har fler tips.

– Väljer man ljusa grund-
färger och kryddar med lösa 
motiv på väggarna blir du inte 
lika låst som om man väljer att 
måla med starka färger. Det är 
lättare att byta en tavla än att 
måla om hela rummet.

Rigmor Rosell har fått 
uppleva hela Nödinges för-
vandling från ett litet utskällt 
bondesamhälle till en expan-
siv centralort med stor efter-
ferågan på bostäder.

– När pendeln kommer 
har vi tolv minuter till stor-
stan och blir säkert ett av de 
attraktivaste områdena runt 
Göteborg.
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ÖPPET:

VARDAGAR 
07.00-17.30

LÖRDAGAR 
09.00-13.00

15(000)
ANLEDNINGAR ATT

KÖPA KÖK JUST NU!

Har du frågor om nytt kök? 
Kontakta Bettina på 0520-65 14 20 eller bettina.l@ge-ka.se

Behöver du hantverkshjälp? 
Självklart löser vi det!

ÅRETS STÖRSTA KAMPANJ ÄR HÄR!
Du får under april och maj hela 15 000 kr rabatt 
när du handlar kök från Ballingslöv®. Erbjudandet 
gäller vid köp över 70 000 kr innan rabatt och kan ej kombineras 
med andra erbjudanden.
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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Här på Patron Ahlmanns Allé i Nödinge bor Rigmor Rosell. Hon och maken Krister stortrivs.

Rosells har valt att skapa ett extra öppet och ljust kök i 
direkt angränsning till vardagsrummet.

Möbler i ljusa färger kryddat med färgglada kuddar och gar-
diner.

Rosells stortrivs Rosells stortrivs 
i nya Nödingei nya Nödinge


