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Trärena tankar
I det här köket, ritat av White arkitekter efter ägarnas designidé och byggt helt i trä från den  

närliggande skogen, vill man stanna länge. På köksbänken står en bokashi-hink, 915 kr, bokashi.se.  
Diskborste, 188 kr, disktvaga, 95 kr, skursvamp av ekofiber, 18 kr, diskduk av lin och bomull, 88 kr,  

och komposterbar kökssvamp av gurkväxten luffa, 90 kr/2 stycken, allt från Iris Hantverk. 
 Träskål, Blanda, 79 kr, Ikea. Alepposåpa, 149 kr, Gröna Gredelina. Gammalt tråg, 450 kr, Evensen Antik. 

 Kaffebryggare i glas, 410 kr, Iris Hantverk. Kaffefilter av linnetyg, 149 kr, Gad. Skärbrädor,  
360, 420 respektive 895 kr/styck, Eva Schildt/Malmstenbutiken. Te, 110 kr, Add Wise. I hyllan till höger  

ligger korn, gryn och bönor i förvaringsburkar med korklock, Korken, från 14 kr, och med 
 trälock, 365+, från 40 kr, Ikea. Gammal spilkum, 650 kr, Evensen Antik. Ekologiska smaksatta olivoljor,  

160 kr/styck, Add Wise. På väggen hänger stickade handdukar i ekologisk bomull,  
410 kr/styck, tillsammans med en nätkasse, 75 kr, på en multihängare i björk,  

410 kr, allt från Iris Hantverk.

NÄRMARE NATUREN
På övre hyllan: Träskål, Blanda, 149 kr, korgfat, Hemgjord, 199 kr/2 stycken, Ikea.  

Stor cylindervas, 3 000 kr, Kristina Stark. Tratt, 250 kr, mortel, 450 kr, och keramikskål, 350 kr, Evensen Antik. 
Flätad spånkorg, 295 kr, Iris Hantverk. Serveringsbrickor i ek, från 599 kr, Iittala.

På nedre hyllan: Grå spilkum och vit kanna, 550 respektive 475 kr, Kristina Stark. Gröna glas,  
230 kr/2 stycken, Iittala. Handgjort keramikset, koppar från 279 kr, stor tallrik, 495 kr,  

assiett, 395 kr, skål, 339 kr, E Leijon. Sugrör i bambu är ett hållbart alternativ till plast, 49 kr/10 stycken 
(rengöringsborste ingår), Ikea. Glas och karaff, Kartio, 158 kr/2 stycken respektive 799 kr, Iittala.  

Därifrån kommer också de gråmelerade tallrikarna, från 199 kr, och de vita tallrikarna,  
båda från serien Teema, från 119 kr. Linneservetter, 399 kr/4 stycken, Himla.

I skogar och på fält finns både inspiration och material till möbler  
och detaljer som inte bara är hållbara, utan även vackra.  

Trärena ytor, mjuka textilier av lin och ull, återvunna fibrer och klassisk 
keramik skapar tillsammans ett hem för naturnära njutning.

AV HELENE HOLMSTEDT  FOTO MARTIN CEDERBLAD   KÖPSTÄLLEN PÅ LANTLIV.COM

Hållbar cykeltur
Allt som behövs för en härlig utflykt är en cykel  

och en lammskinnsfäll. Den här cykeln är dessutom 
tillverkad av bivaxbehandlat trä, och för varje  

cykel som säljs planteras tre nya träd i produktions-
landet Grekland. Cykel, 15 000 kr, cocomatbikes.se. 

Lammskinn, 2 950 kr, Norrgavel.
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Stilren kompostering
Den lilla kökskomposten bokashi förvandlar  

dina matrester till bästa tänkbara jord  
– och när hinken är så här stilren och snygg får den  

gärna stå framme! Startkit Bokashi 2.0 med två hinkar  
och kompostströ, 1 795 kr, bokashi.se.

Sirliga mönster
Keramikern Erika Leijons serie Nordic Stories var från  

början hennes examensprojekt. Hon ville skapa  
en kontrast mellan den hårda keramiken och de skira, levande 

bladen hon hittade i naturen. Mattallrik, 495 kr, assiett,  
375 kr, djup tallrik, 395 kr, skål, 339 kr. De gröna glasen  

är designade av Jasper Morrison för Iittala, 230 kr/2 stycken. 
Därifrån kommer även den gråmelerade tallriken,  

249 kr. Sugrör i bambu, 49 kr/10 stycken  
(rengöringsborste ingår), Ikea. Våfflad linnehandduk,  

175 kr, Norrgavel.

Design som gör gott
Träbrickorna Lapptäcke och Löv är tillverkade  

av spillvirke som annars skulle ha slängts. Formen är skapad 
av designern Eva Schildt, och tillverkningen sker  

på Uppsala Stadsmissions finsnickeri Hantverksslussen,  
där personer som har stått utanför arbetslivet under en lång 
tid kan få chansen att arbetsträna. Hållbar design när den  

är som bäst. Brickorna är 15 x 25 cm, 23 x 36 cm  
och 25 x 42 cm stora, och kostar 360, 420 respektive  

895 kr, Malmstensbutiken.

Återvunnen sittglädje
Stolen Odger är tillverkad av en blandning av trä och återvunnen plast, 
och tittar man noga på ytan ser man fibrerna tydligt, 695 kr, Ikea.  
Stickad handduk i ekologisk bomull, 200 kr, Iris Hantverk. Träskor av 
svenskt lindträ och vegetabiliskt garvat läder, 495 kr, Knulp.  
Ullfiltmatta av återvunnet material, 6 500 kr/kvm, Vandra Rugs.  
Gammal keramikskål, 350 kr, Evensen Antik.
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Tidlöst blir hållbart
Den mest hållbara inredningen är den som är tidlös, där möbler och detaljer  

känns lika moderna år efter år, som i det här vackra vardagsrummet.  
Matta i ylle i design av Ami Katz, 5 800 kr/m², Vandra Rugs. Fåtöljer i vitoljad ek,  

12 900 kr med linnedynor eller 14 900 kr med skinndynor, Norrgavel.  
Därifrån kommer även fotpallen, 7 900 kr. Handgjord bricka i ask, 1 495 kr, E Leijon, 

med glas, 230 kr/2 stycken, Iittala. Kuddfodral i linne med fågelmotiv, 350 kr,  
Fine Little Day. Liten kudde, 1 120 kr, William Morris/Malmstenbutiken. Ryakudde  
och sittkudde av material som blivit över efter mattillverkningen, från 1 500 kr, 
Kasthall. Yllepläd, Omtänksam, 249 kr, och golvlampa, Knixhult, av bambuspill  

som annars skulle ha kasserats, design av Emma Olbers, 599 kr, Ikea.  
Träskor av lindträ och vegetabiliskt garvat läder, 495 kr, Knulp. Poster, Deco,  

av Elisabeth Dunker, 250 kr exkl ram. Poster, Swan, av Mogu Takahashi,  
350 kr exkl ram, Fine Little Day. Konstprint, Silverpenningar, 1:3,  

av Fanny Oldenburg, 595 kr, ram i ek, 350 kr, Norrgavel. Originalmålning  
av Ylva Skarp, 2 000 kr, liknande finns som print,  

735 kr exkl ram, ylvaskarp.se.

Låg bänk gjord av köksstommar, Metod,  
med luckorna Kungsbacka  tillverkade av återvunnet trä och 

pet-flaskor. Öppet skåp, Tutemo, täcksidor i ask, Torshamn, handtag, 
Östernäs, och ben, Stubbarp, totalt pris 3 900 kr, Ikea. Ask,  

Mallgroda, 149 kr, Ikea. Keramikfigurer av Lisa Larson, räv, 920 kr, 
lejon, 1 250 kr, Malmstenbutiken. Vas, 1 599 kr, Iittala. Ljusstake 

i smide, 550 kr, Våges/Gad. Sovelfat, 2 000 kr, Design Kristina Stark.  
Vintagevaser, från 1 675 kr, Bacchus Antik. Ekologiskt doftljus  
 keramikburk som kan återanvändas när ljuset brunnit upp,  

695 kr, Quod. Spilkum (som blomkruka), 875 kr,  
Paradisverkstaden c/o Lantliv.
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Djupa drömmar
Som en varm och mjuk omfamning – den nya generationens 

tyngdtäcke är en filt i ekologisk lammull och merinoull  
fylld med vete, lika skön i sängen som i läsfåtöljen eller tv-soffan. 

Finns i två storlekar, från 3 380 kr, wesomnia.com.

Trären klassiker
Vissa vackra ting känns moderna flera decennier  

efter att de skapades, som den här påshyllan i obehandlad 
björk med påsar i grått linne, 1 700 kr, Norrgavel.  
Groda, 595 kr, Studio Mutant/Malmstenbutiken.

Vackra naturfynd
Snart får vi plocka in naturens skönhet och fylla hemmet  

med sirliga blad och vackra blommor. Ebba von Wachenfeldts 
handblåsta vaser är perfekta för såväl trädgårdens  

fynd som för sticklingar som ska rotas, 295–620 kr, Norrgavel. 
Pallen med det lustiga namnet Lilla Snåland är  

tillverkad av 14 spillbitar från produktionen av stolen  
Lilla Åland, som har limmats ihop till pallens sits,  

3 840 kr, Malmstenbutiken.

Vakna i harmoni
Att vakna av solens strålar som skiner in genom fönstret  

och bäddar in sovrummet i ett varmt ljus – det är livskvalitet. 
Celadongrönt påslakan och örngott i linne, 1 795  

respektive 595 kr, innerkuddar av bomull och dun, 350 kr, 
grönt mönstrat kuddfodral av bomull, 595 kr, allt från 
Norrgavel. Grått och vitt påslakansset i linne, 1 795 kr, 

mörkgrått linneörngott, 349 kr, E Leijon. Bärnstensfärgat 
örngott av ekologisk bomullspercale, 349 kr, påslakan  

(i korgen), 1 290 kr, Himla. Vägglampskärm, Lurran, 1 750 kr, 
bänk, Visingsö, 3 950 kr, pall, Lilla Snåland, 3 840 kr,  

Malmstenbutiken. På bänken en tyngdfilt av ekologiskt ylle  
fylld med vete, 3 380 kr, wesomnia.com. Stråkorg,  

349 kr, Gröna Gredelina. Glasvaser, 295–620 kr, Norrgavel. 
Sängbord, The Cube, 2 300 kr, Maze.
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Naturlig inspiration
Välkommen på hemmaspa! Bland de ekologiska  

produkterna till badrummet hittar vi både välgörande 
skönhetsprodukter och badlakan av hållbart linne.  

Vägghängd toalett, 3 400 kr, Duravit. Kläd- och handduksstege  
i björk, 2 850 kr, våfflat linnebadlakan, 975 kr,   

Växbo Lin/Gad. Celadongrönt badlakan i linne, 395 kr, 
Norrgavel. Ryggskrubb av agavesisal, 99 kr, ekologiskt 
torrshampo, 149 kr, doftljus, 199 kr, Gröna Gredelina.  

Ljusgrå handdukar i ekologisk frotté, 95–195 kr,  
grön linnetvättlapp, 69 kr, Norrgavel. Bambuvas,  

Kaffeböna, 199 kr, Ikea.

Tvätta rent
I naturen finns många växter och stenar med  

inneboende tvätt- och skrubbegenskaper. Pimpsten är en 
vulkanisk bergart som passar perfekt för att ta bort  

döda hudceller, och tvättnötter är ett helt naturligt alternativ 
till tvättmedel. Aleppotvål, 149 kr, tvättnötter,  

129 kr/500 g, Gröna Gredelina. Pimpsten, 58 kr, ekologisk 
duschtvål, 170 kr, flytande tvättmedel av tvättnötter  

och lavendel, 205 kr/liter, Iris hantverk.

Enkel skönhet
Se skönheten i det allra enklaste och låt även 
de mest vardagliga detaljerna vara vackra  

– det ger en härlig vardag! Toalettpappershållare  
i ek och läder, 419 kr, By Wirth.
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Vida vyer

Vi har fotograferat på Lindeborgs Eco Retreat  
utanför Nyköping, där Julia och Carl Lindeborg har inrett  

en ekolada med fullt hållbarhetsfokus. Intill ladan  
breder Hallbosjön ut sig, omgiven av skog och böljande 

fält. Varje år besöker många häckande  
och rastande fågelarter området, och att vakna  

med den här vyn utanför fönstret är som  
balsam för själen.


