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Special

GUIDE
•Konsten att
bygga en kallmur
•Skötsel av sten
i gamla hus

SOMMAR I
NÄRKESTUGAN
Hustradition att vårda & bevara

Gunilla von
Platen är
grundare av
Gård & Torp.

Sju steg till att lyckas
med rosor

VACKER OCH PEDAGOGISK är Roshandboken, Roos & Tegnér förlag, skriven av
rosexperten och designern David Carlson.
Hela boken utgår från sju steg för att lyckas
med rosorna, där varje nivå är tänkt att öka
läsarens kunskaper och insikter, för att
sedan vandra vidare mot ett framgångsrikt
och väldoftande resultat.
De sju stegen som behandlas är:
1. Undersök förutsättningar
2. Bestäm växtplats och syfte
3. Välj sort
4. Planera och anlägg växtplats
5. Plantera
6. Sköt om
7. Beskär

Just nu me d Gunilla

Städiver i
karantänen

ALDRIG HAR VÄL så många garderober

städats, trädgårdar klippts och böcker
lästs som nu! Listan kan göras lång
med allt det där som man annars kanske inte ägnar så mycket tid. Vare sig
man jobbar hemifrån, är i ålderskarantän, permitterad eller varslad sitter
många av oss med all denna oväntade
”coronatid” som måste hanteras på
något vis. Nattsvarta stunder och tristess blandas med ljusglimtar som att
naturen står i blom, och att vi kanske
tillåter oss att göra det där som annars
inte hinns med. Att nödgas stanna upp
i livet kan innebära något positivt.
Något så prosaiskt hemmavid som
trots allt måste göras i alla tider är att
städa, inte så kul precis, men här kommer några miljövänliga tips du kan ha
nytta av – om du vill.

OVAN: Heritage har
mjukstängande lådor med
sinkade hörn.
TILL HÖGER: Stommarna
tillverkas av furu med eller
utan kvistar och allt målas
med linoljefärger.

STÄDA RENT, PAGINA.
Fern Green lär oss hur man själv kan
tillverka sina rengöringsmedel med
naturliga basingredienser som
bikarbonat, citron, vinäger.

Traditionella kök från Kalix
I DET GAMLA BRUKSSAMHÄLLET Törefors i Kalix
kommun ligger köksföretaget Snêk. Namnet
Snêk är hämtat från ett gammalt, norrländskt
dialektalt ord för ”snickra”, och traditionellt
hantverk utgör själva grunden i företagets verksamhet. Här tillverkas tidlösa kvalitetskök med
traditionella och beprövade metoder – och med
hänsyn till människa och miljö.
Heritage är ett kök framtaget för alla som är
intresserade av klassiska kvalitetskök, byggnadsvård och gör-det-själv. Serien tillverkas av
massiv furu i ett modulsystem med laxstjärtsfogar, vilket ger en stabil stomme som kan
monteras utan verktyg. De infällda luckorna och
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ramarna ger köket ett platsbyggt intryck. Heritage har flera varianter av stommar, vars bredd,
djup och höjd kan anpassas efter önskemål, och
stommarna finns också i två kvaliteter: Torp
(med kvistar) och Gård (utan kvistar).
Som kund utformar man själv sitt kök i ett
designverktyg på Snêks hemsida. Här väljer man
inte bara stommar, kvalitet och profil på luckor,
utan även tillval som bänkskivor, krönlister och
golvsocklar. Dessutom bestämmer man hur
mycket man vill göra själv. Från att montera och
måla köket själv till att få allt färdigmonterat och
handmålat med linoljefärg. Läs mer om Heritage
på www.snek.se

STÄDGLÄDJE, MASSOLIT.
Städmästaren Marléne Eriksson
berättar hur städningen blir både enklare,
roligare och mer miljövänlig.

VEM STÄDAR INTE? BONNIER CARLSEN.
Stina Wirséns senaste lilla bok om när det
är städdag hemma hos Nalle, ett vardagsdrama med stor igenkänningsfaktor.
FIXA GREJEN,
NATURSKYDDSFÖRENINGEN.SE/
FIXA GREJEN.
100 fixartips hur man
förlänger livslängden på prylar, kläder,
möbler och skor.
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