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I HUVUDET PÅ

NYHETER

BOSTAD

Soﬁa Meurk
ﬁxar det fula
på Östermalm

Hundarna
får två nya
rastgårdar

Snyggt där
hemma för
1 500 kronor

SIDAN 8

SIDAN 12

SIDAN 26

Kris i Fältöversten

Handlare tvingas sparka personal och stänga igen

skötsel av lokalerna, och dåliga samarbete.
– Det är som att jag får vara här på nåder, säger Bibbi
Westerdahl som driver Parfymeri Parelle.
NYHETER 6

NYHETER 14
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Personal som sparkas. Butik som tvingas stänga igen. Sådan
är situationen i Fältöversten just nu. Enligt handlarna
beror det på Boultbees chockhöjda hyror, undermåliga

Resta stämmer
staden i sopkriget

Svartklubb med
anor blev en bok
NYHETER 16

Som en
farsot spred
sig detta.
Signaturen Marianne A gillar inte
kaffedrickande på bussen.
TYCK OM 38-39

VALSPURT. Helena Levy, en av många valarbetare på Östermalms torg, hoppas få Östermalmsbon Camilla Weicherts röst den 19 september.

SÅ RÖSTFISKAR PARTIERNA I SLUTSPURTEN

NYHETER 4-5

Bästa ställena
för ﬁn och ful öl
NÖJE 24-25

Östermalm
Vindsvåning

Strandvägen 23 | Tel: 08-660 16 00 | www.lagerlings.se

3 Rum, 75 m2
5 975 000 kr/bud
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ÖSTERMALM

FÅR GAMMALT ATT GRÖNSKA. Vid ﬂytten till Östermalm för femton år sedan var det som om alla bitar föll på plats. ”Jag bara trivdes. Det var som att komma hem”, säger Soﬁa Meurk. Att visa
FOTO: VILHELM STOKSTAD
respekt för det som varit och bevara i stället för att köpa nytt är hennes ﬁlosoﬁ.

■ ■ ”Om du bara går på det senaste är du hopplöst
ute väldigt snart”. Genuint är det som gäller, enligt
omredaren Soﬁa Meurk. Hon uppmanar östermalmarna
att tänka mer själva när det gäller inredning.

”Om tio år uppskattar vi Fältan”
I HUVUDET PÅ
– Jag är en föremålsmänniska
som gillar gamla grejer och
samtida design, säger Soﬁa
Meurk.
Det låter som en omöjlighet
men veckans I huvudet på får
ekvationen att gå ihop.
– Det är ju det som är min
idé. Man använder sig av det
man har, men ser på det med
nya ögon. Och så lägger man
till något nytt som lyfter det
hela.
Soﬁa Meurk är inte inredare utan omredare. Hennes
jobb är att komma hem till
privatpersoner, företag eller
fastighetsägare och ge nytt liv
åt den beﬁntliga inredningen.
Vi träffar henne hemma i
tvåan på Banérgatan, i köket
med originalinredning från
1950 och en mur av grönska
utanför burspråket.
– Det är lika med kapitalförstöring att riva ut och köpa
nytt. Titta bara på de här skåpen! De är helt fantastiska med
sina ﬁna snäpphandtag. Varför
byta ut något bara för att det
är lite skavigt?
Att visa respekt för det som

varit och bevara i stället för att
köpa nytt är teman som återkommer gång på gång under
intervjun. Soﬁa Meurk vill se
spåren efter tidigare generationer i sitt hem.
– Det blir som årsringar.
Tro inte att en tid är bättre än
en annan. Det ﬁnns ett värde
i varje epok. Att försöka återställa med nytt som ser gammalt ut går inte. Det blir bara
fejk. Det är som med oss människor. Det måste få synas att
vi levt. Erfarenhet är häftigt.
Östermalmsbor och övriga
innerstadsbor ska sluta att vara
så osäkra när det gäller inredning, tycker Soﬁa Meurk.
– Man gör som det står i
tidningarna eller som sägs i
inredningsprogrammen på tv.
Folk borde börja tänka själva
i stället och ställa sig frågan
”Hur vill vi ha det?”.
– Strunta i om det är

”Gränsen är hårﬁn.
Vänta bara. Vi går
i cykler om 40 år.
Snart blir den
k-märkt.”

BLANDAT. Kristallkronan från
1800-talet hänger ovanför
en nyinköpt soffa från Ikea.

omodernt eller inte. Om du
bara går på det senaste är du
hopplöst ute väldigt snart. Din
bostad måste passa ihop med
dig. Utgå från vem du är och
vad du gillar.
På tal om att gilla. Gillar
du Fältöversten?
– Nej, men jag tror att vi
kommer att uppskatta byggnaden om tio år. För att den
är så tidstypisk.
Arkitekthögskolan, som
har en tendens att alltid
betraktas som Östermalms
fulaste hus?
– Gränsen är hårﬁn. Vänta
bara. Vi går i cykler om 40 år.
Snart blir den k-märkt.

Kan du nämna något annat hus på Östermalm som
är, så att säga, före sin tid?
– Huset vid Karlaplan där
Ica ligger. Många ogillar fasaden och tycker att den är ful
och tråkig.
Skulle det inte vara skönt
att bo i ett helt nybyggt hus?
– Jo, om det var sprillans
och arkitektritat. Men då
måste jag bo i ett gammalt
hus också.
Det var i slutet på förra
året som Soﬁa Meurk kom
på det där med omredning,
som numera är ett registrerat
varumärke.
– Jag ställde mig frågan:
”Vad är det jag jobbar med
egentligen?”.
Vad kom du fram till?
– Jag har ju alltid jobbat
med kulturhistoria i någon
form och jag trivs i miljöer
som är genuina. Det spelar
ingen roll om det är 1400-tal
eller 1950-tal. Jag gillar gamla
grejer och gamla hus. Där kan
man tala om känsla och inget
smäck.
Anna Martinsson
08 – 545 870 87
anna.martinsson@direktpress.se

MERA Fyndar på Myrorna
■ NAMN: Soﬁa Meurk.
■ ÅLDER: 43.
■ YRKE: Omredare.
■ FAMILJ: ”Nej, inte just nu.”
■ GILLAR: Östermalm och
gamla verktyg.
■ OANAD TALANG: Kan tidsbestämma ett föremål med
fem års felmarginal.
■ BÄSTA STILEPOK: ”Funkis
och jugend, men den lugna
stilen, inte 1890 utan mer
1910-1915.”
■ HÄR FINNS BÄSTA FYNDEN: Myrorna i Ropsten eller
Rehns Antikhandel. ”Men på Rehns får du vara beredd
och betala. Annars rekommenderar jag en tur utanför
stan, till loppisar längs vägarna på landet. Här är alla så
medvetna, allt är så hippt och dyrt.”

Soﬁas bästa omredar-tips
■ Fundera på vad du har
och vad du kan göra med
dina prylar. Du kan förändra mycket bara genom att
byta plats på möblerna.
■ Tänk på att det vid renovering oftast kan vara billigare att använda det som
redan ﬁnns i stället för att

köpa nytt. Det höjer även
värdet på bostaden på sikt.
■ Låt det synas att människor har bott i ditt hem i
generationer. Det gör inget
om huset andas 20-tal, köket är från 60-talet och
badrummet nyrenoverat.
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