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boSTad

gAMMAlt och nytt. en kristallkrona från 1800-talet hänger ovanför nyinköpta soffan från Ikea. sofia meurk vill se spåren efter tidigare generationer i sitt hem. Köket är i original från 1950.
FOtO: VIlhelm stOKstad
’’titta på de fina snäpphandtagen’’, uppmanar sofia.

Inred med respekt för det gamla
n n Genuint gäller.
– Om du bara går på det senaste är
du hopplöst ute väldigt snart, säger
omredaren sofia meurk.
hemma hoS Dig
Att använda sig av det man
har och se på det med nya
ögon. Det är omredning, enligt Sofia Meurk, som gärna
lägger till någon nytt för att
lyfta 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 fantas-

tiska med sina fina snäpphandtag. Varför byta ut något
bara för att det är lite skavigt?
Bevara det som varit

Att visa respekt för det som
varit och bevara i stället för
att köpa nytt är Sofia Meurks
grej.
Hon vill att man ska 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.
Sofia Meurk fortsätter:
– Folk borde börja tänka

sofia meurk.

”Det är lika med
kapitalförstöring
att riva ut och köpa
nytt.’’
själva i stället och ställa sig
frågan ”Hur vill vi ha det?”.
Strunta i om det är 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.
Anna Martinsson
08-545 870 87
anna.martinsson@direktpress.se

mera Tänk som Sofia när du inreder
n Fundera på vad du har och vad du kan
göra med dina prylar. du kan förändra
mycket bara genom att byta plats på möblerna.
n 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.
n 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.

Vill ditt hem också vara med i tidningen?
Skriv till sn@direktpress.se

