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Butter cup, 3 liter l-59 kronor, 2,5 titer
l-39 kronor, 1, titer 99 kronor Gratäng-
former r nya färgen Nordrc sky, I79 kro-
nor för den stora, magasinhemmavid.se

*>*"*E*

:i'1r:i:i:,ti!rri l**$?* "Det började med attjag gjorde ett betongbord titt mig sjätv, ftervilte ha så jag testade att [ä9ga ut en

annons på Blocket. Förfrågningarna rasade in. Nu ärjag nere i min betonggruva och gjuter betongbord mest hela tiden."

TKHR HRAKÅ
Keramikmugg med motiv av en kraka,

I45 kronor, och anteckningsbok med
tinjerade blad, 22xl-5 centimeter,
l-25 kronor, moltazdesignshop se

HALLER MATEN VALKYLD
Frozzypack vann utmärkelsen Arets sak

- ett pris för den produkt ur Design-
torgets sortiment som känns mest
kreatrv vätdesignad, nytänkande och
satjbar Iden titt mattådan, med inbyggd
kytktamp i tocket, kom titt när Carolina
Sundgrens dotter skulle ha med stg

matsäck på en skolutflykt och vägrade
ha med sig en kytktamp 150 kronol
designtorget se
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"Betong slits vackert"
Varför började du göra betong-
bord?

- Jag sa upp mig från jobbet och
gjorde err softbord i betong till mig
själr. Fler r-ille ha och sedan har det
rullat pa och det ena har lett till det
andra.

Vad är charmen med betong?

- Precis som jeans i en garderob
är betong ett rediS material som
passar till det mesta, det slits
mycket vackert och blir bara

finare med åren.

Ar det ett tungt jobb?

- Ja det är det. Man blir mycket
stark av att blanda 100 kilo betong på

en förmiddag.
Varför har betong bLivit ett
så popuLärt designmateriaL?

- Jag tror vi länEar efter det som

är på riktiS och långsamt. Som
naturen.
Til.Lverkar du även andra
produkter?

- Javisst. Just nu håller jag på med

en \-arsymfoni som jag hoppas ska bli
klar alldeles snart. Det är satsbord med

elas och lampor i fina färger.

Hur ser det ut hemma hos dig?

- Det varierar. Jag flyttar upp och
ner grejer från källaren efter humör.
Betongborden står stadigt kvar liksom
den rosa Josef Frank soffan jag fyndat
pa Blocket och klätt om.

AV SUSANNE ELLINGSWORTH
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. "Betongen satte fart

' pa mitt inredningsintresse
Åtder= 31

Gör: Driver Betonggruva n

Bor: Vasatan i StockhoLm,

Aktuetl med: Betonggruva^, r=' 
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samLar och säLler betci:b:-: --- =- 
-

jag tycker om.
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