
ÄLVÄNGEN. En blandning av 
gammalt och nytt.

Det är senaste trenden vad 
det gäller heminredning.

– Att mixa en äkta tavla 
eller matta med loppisfynd 
är inne, förklarar inredare 
Christina Öinert-Persson.

Christina Öinert-Persson på företa-
get New Rooms jobbar med homes-
tyling och inredning, alltifrån reno-
veringsobjekt till nya hus.

– Det gäller såväl privata bostäder 
som offentliga rum. Alla hus och lä-
genheter har sin charm och person-
liga själ, det gäller bara att utnytt-
ja den på rätt sätt, säger Christina.

Ett par lokala mäklare tar hjälp 
av Christina Öinert-Persson i sam-
band med husförsäljningar. Hon får 
då uppdraget att göra en så kallad 
homestyling.

– De flesta köper sin bostad på 

känsla. I mitt yrke jagar man alltid 
rymd och luft, att man får fram po-
tentialen i den lägenhet eller det hus 
som ska säljas, säger Christina och 
fortsätter:

– En köpare bestämmer sig väl-
digt fort om hon eller han kommer 
att trivas i den påtänkta bostaden. 
Därför är det av största vikt att visa 
bostadens optimala yta i dess absolut 
bästa dager. Det duger inte att ha en 
skavank i hallen, då är risken att kö-
paren stämplar hela huset.

I rollen som inredare gäller det 
för Christina Öinert-Persson att gör 
ett hem personligt där den enskilde 
eller en familj ska trivas.

– Innan man börjar inreda ett 
rum är det viktigt att man ger sig tid 
att bilda sig en uppfattning om det, 
att göra en bedömning av det be-
fintliga utrymmet. Även belysning 
är inredning. Den drar inte omedel-
bart till sig uppmärksamheten i ett 
rum, men det är ett av de viktigaste 

inslagen i alla inrednings-
projekt.

– Det gäller att ställa sig 
frågorna; Vad är det för 
hus? Vad för typ av person 
ska bo där? Det gäller att 
lyssna in personen och på 
så sätt skapa harmoni.

Vad är på modet just nu?
– 50-talsstilen börjar 

komma. Krocken mellan 
gammalt och nytt är in-
redning för mig och att 
kunna blanda olika tids-
epoker är verkligen inne. 
Förr var det skamset att 
köpa begagnat, men så 
är det inte längre. Inred-
ning behöver inte kosta 
en massa pengar, kon-
sten är att få till det. Det 
går att köpa bättre kopior, 
matchat med någon äkta 
vara. Jag kan verkligen re-

kommendera folk att åka på auktio-
ner och loppmarknader.

Vilka färger är mest trendiga?
– I ett vardagsrum är det fortfa-

rande den vita soffan som dominerar 
och så sätter man färg på rummet i 
form av kuddar och mattor. Turkost 
håller i sig, lila var det i fjol. Mycket 
pasteller och starka färger är vanligt 
förekommande.

Är det något som är riktigt ute?
– Ja, den klassiska skinnsoffan är 

inte särskilt efterfrågad.

Av annan interiör i bostaden, vad 
är populärt?

– Öppen spis utgör naturligtvis 

en mysfaktor och 
många ser också en 
ekonomi i det. Sedan 
har konst blivit inne. 
Jag ser också många 
handknutna mattor, 
bitar som sätts ihop 
som ett rutmönster.

Det låter som du 
älskar ditt arbete?

– Ja, homesty-
ling och inredning 
är verkligen livet, 
avslutar Christina 
Öinert Persson.
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Beijer ökar takten första kvarten

Lars Sahlberg är nöjd platschef på Beijer Bygg i Älvängen. Han ser tillbaka på en sträng, 
men lönsam vinter och ser positivt på framtiden med kommunens stora expansionsplaner.

ÄLVÄNGEN. Vindarna 
inom byggvaruför-
säljningen har vänt, 
åtminstone lokalt.

Trots en sträng 
vinter noterade Beijer 
Älvängen en stark 
ökning första kvartalet.

– Vi mår självklart 
gott av vägutbygg-
naden dit vi har fått 
förmånen att leverera 
mycket material, säger 
platschef Lars Sahl-
berg.

Det har varit en orolig tid för 
byggvaruhandeln. Finanskri-
sen fick många att hänga i 
handbromsen, men tvärni-
ten uteblev.

– Vi var tidigt ute med 
varsel hösten 2008, men nu 
är vi fler anställda än innan 
"finanskrisen", konstaterar 
Lars Sahlberg glatt.

Regeringens beslut om 
ROT-avdraget var betydel-
sefullt.

– Det gav näring åt bran-
schen igen och sedan dröjde 
inte återhämtningen i ekono-
min så länge som man först 
befarade. I Älvängen har vi 
dessutom ökat våra öppet-

tider, vilket krävde en extra 
personalsatsning, berättar 
Lars Sahlberg.

70% av omsättning hos 
Beijer i Älvängen går till de 
lokala byggarna, men nu går 
också många lass till riksbyg-
garna som bland annat har 
engagerats i vägutbyggna-
den.

– Beijer har som Sveri-
ges största byggvaruked-
ja avtal med de stora entre-
prenörerna och det skvätter 
över på oss nu när både Skan-
ska och NCC får stora upp-
drag i kommunen. Det sätter 
också en kvalitetsstämpel på 
vår enhet. Kan vi leverera till 
de stora, klarar vi också av de 
lite mindre aktörerna på ett 
bra sätt, säger Lars Sahlberg.

Han är inne på sitt tredje 
år som platschef i Älvängen, 
men saknar egentligen yrkes-
bakgrund inom byggvaror.

– Att bygga har tidigare 
mer varit ett intresse. Mina 
erfarenheter från försälj-
ning fungerar dock lika bra 
här som någon annanstans. 
Målet har varit att öka om-
sättning. Det gör vi nu på 
olika sätt. Butiken har exem-
pelvis byggts om och blivit 

dubbelt så stor. Vi har utökat 
sortimentet till att även om-
fatta VVS. Första kvarta-
let i år ökade vi 23%. Bran-
schen som helhet backade 5% 
under 2009. Personalen har 
all anledning att sträcka på 
sig, summerar Lars Sahlberg.

Framtiden ser spännan-
de ut.

– Ale är en enormt rolig 
marknad att agera på just nu. 
Det är mycket på gång och får 
vi vara med och leverera till 
några av de tilltänkta projek-
ten på bostadssidan blir det 
ett bra tillskott.

Beijer marknadsför sin 
byggrådgivning hårt.

– Vi har nyanställt ytter-
ligare en byggrådgivare i 
Mikael Bill som är bekant 
lokalt och vi vill verkligen 
att våra kunder ska dra nytta 
av kompetensen i huset. Att 
fråga någon som vet ger för-
hoppningsvis ett bra resul-
tat och ökad lust att fortsätta 
handla, avslutar en optimis-
tisk platschef.
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Gammalt och nytt är på tapeten
– Inredning är livet för Christina Öinert-Persson

Christina Öinert-Persson arbetar med homestyling och inredning. Att ta ut svängarna och våga blanda gammalt 
och nytt är inne just nu berättar hon.

Ett stilfullt badrum kan också innehålla ett och 
annat pynt.
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