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ÅLDER: 43 år

GÖR: Medgrundare 
och delägare i 
inredningsbyrån 
RUMRUM.

www.galoreanytime.se Fler krönikor och tips om heminredning och  
färg- och formval på webben eller i din mobil.

N
u är det snart vår och då 
är det dags att påminna er 
om att börja planera inför 
eventuella beställningar till 
er balkong eller uteplats. 
Beställningstiden på möbler 
är inte 1-2 veckor som man 

gärna vill tro utan snarare 4-6 veckor, samt när 
det kommer till mindre mer nischade leverantörer 
och färger får ni räkna med ca 6-8 veckor. Detta 
innebär att redan denna veckan är det hög tid om 
ni vill maxa säsongen. 

Men först, en intressant iakttagelse som man 
nästan blir gråtfärdig av är när man går förbi alla 
nybyggda område eller bostadsrättskomplex som 
just nu poppar upp som svampar. Sneglar man 
upp på balkongerna eller uteplatserna tappar 
man nästan hakan, man kan nästan tro att det är 
ett skämt hur folk kan förfula sina fasader eller 
bostadskomplex genom att ställa ut vad som helst 
på sin väl synliga uteplats, inte du då, men dina 
grannar. Har ni inte redan nyfiket kikat upp eller 
noterat från era söndagspromenader så hoppa 

över det för det är ingen vacker syn. Därför måste 
jag ge en uppmaning till alla som bor i nybyggna-
tioner – det är hög tid att se över era uteplatser. 
Idag när många balkonger är i glas eller det är 3 
år till den nyplanterade häcken mot grannen ger 
en aning insynsskydd, kanske det är dags att visa 
lite respekt för sin omgivning och inte ställa ut en 
massa skräp eller helt för bedrövliga utemöbler, 
uteplatsen är inget lager eller garageplats.

Så vad bör man tänka på då? Jo, försök i den mån 
det går att tänka så minimalistiskt som möjligt, 
fyll inte varje kvadratmeter, se uteplatsen som en 
förlängning av ditt vardagsrum. Det är verkligen 
ingen vetenskap men på så sätt får ni mer yta att 
röra er på, mindre att städa och plocka in eller ut 
per säsong. Begränsa antalet färger, hur kul är de 
där klatschiga färgerna år 2, tänk mer att det skall 
smälta in i omgivningen eller i lugnare färger. 
Idag finns massvis med fina utemöbler till rimliga 
priser så skippa billighetsvarianten helt, det bara 
förfular och går i sönder. Det blir dessutom bara 
dyrare i längden och sämre för vår planet. Och jag 
har sagt det förr och måste tyvärr påtala det igen, 

rottingklossarna, jag får väl offentligt be om ur-
säkt om någon känt sig kränkt då jag dissat dessa 
tidigare men det är verkligen på få ställe dessa blir 
bra! Har man inte tillräckligt stora loungeytor 
samt satsar på kvalitativa klossar, helst i naturton 
så blir det inte bra... de bara äter yta och förfular. 
Satsa på mer slimmade produkter och siluetter 
helt enkelt och krydda det med mycket växter. I 
just en utemiljö vill man kunna skapa solplatser, 
äta, hänga med vänner och varje kvadratmeter 
extra är då till fördel. Att ha mer golvyta ökar även 
flexibiliteten för det där långbordet på midsom-
mar eller till kräftskivan. Så dela in ytan i primära 
zoner typ, äta, sola, steka (alltså inte spruta cham-
pagne) och optimera din egen lilla lounge, både 
för dig och dina grannar! 

Styr upp  
din uteplats!

Soffan Walrus 
från Extremis


