På tapeten
Värt att
notera:

Ny hemsida!

I samband med
Lingdagen den 2/2
lanserades LIR:s nya
hemsida. Gå in och
kolla på liraren.se!

Trender utomhus och inne:

• Blått och grönt, gärna

mossgrönt.
• Jordiga pasteller
som rosa, beige och
mullvad, ihop med
personliga detaljer från
till exempel Marocko,
Mellanöstern och
Indien.
• Sammet, satin och
siden är lyxigt i möbler
och textilier.
• Stora växter.
• Inspiration från naturen: obehandlat trä,
betong, bast, ull och
fårskinn.
• Mönster med blad
och fåglar.

Inne och ute 2017
nya trender och möjligheter. Hälsa och friskvård är en tydlig trend
och den påverkar även vårt sätt att se på utemiljön. Hjärnan mår bra av fina miljöer och
bra aktiviteter. För att skapa rörelse i utemiljön krävs en hållbar och funktionell design
som känns tilltalande. Utemiljön påverkas
starkt av dagens trender inom inredning och
mode. Vi kan bland annat se färgval, material och möbler som återspeglas i trädgårdarna
och den offentliga miljön.

NYTT ÅR INNEBÄR

Hårda material
Olika stenmaterial och ädelstenar som agat,
ametist och kristaller blir tongivande i inredningen. Koppar som metall byts ut mot
silver och krom. Terazzo blir hett igen och
blir därför en bra ersättare till marmorn.
Den blandas upp med olika material och blir
åter aktuell som material på golv och bänkskivor. Betongen fortsätter att vara trendig.
Returglas blir mer aktuellt nu än tidigare i
det offentliga rummet. Den ger mörka rum
nya dimensioner.
Återvinning och hållbarhet
Möbler och material som är tillverkade av
återvunnet material blir superaktuellt. Att
lappa och laga möbler med nya färger och
fina textilier blir det där extra, så vi fortsätter att fynda på loppisar för att väcka
liv i gamla möbler. Att odla och kompostera är en annan trend som stannar kvar.
Stadsodling breder ut sig mer och mer i
städerna och når nya intressanta nivåer.
Grönytefaktor blir en del i kommunernas
arbete för att skapa hållbara miljöer.
Färger och material
Mycket blått och grönt. Det gröna skapar en
härlig djungelkänsla och det är viktigt med
mönster med bland annat blad och fåglar.

Det ska inredas med mycket stora växter och
ge en frodighet i rummet. Naturen är en viktig inspirator.
Mer plats för extra rum
Altaner, atrium och innergårdar är viktiga
extra rum i fastigheten. De får mer och mer
plats framöver och blir viktiga i inredningssammanhang.
PROBLEMET MED FIMPAR kanske kan hitta
en bra lösning under 2017 och inspireras av
samma idéer som ett nystartat Svenskt företag har idag. Det heter PantaPåsen och jobbar med samma koncept som Panta Mera.
Man lämnar helt enkelt in sina påsar och
får pengar tillbaka.
Påsarna återvinns genom att de tvättas
och mals ner till pellets. Nya påsar tillverkas sedan av pellets. Företaget utvecklar
även en app som ska underlätta för konsumenterna att få pengar för olika typer av
plastpåsar. I dagsläget är det endast företagets påsar som ger returpengar.
Besök deras hemsida för att se hur det hela går till: pantapasen.se
BYGGANDET ÖKAR OCH ger nu anläggningsföretagen mer vind i seglen. Men korta ställtider ställer höga krav på flexibilitet och kreativitet.
Det finns ett stort tryck på bra val av material och ökat kunnande när det gäller dagvattenhantering.
Regnträdgårdar blir ett nytt och bra alternativ som även skapar nya frågor kring
skötsel och förvaltning. Gröna tak och
väggar blir mer och mer intressanta lösningar i förtätade områden och löken får
nu äntligen fokus i arbetet med hållbar
miljö.
ANNE HEINO

Panta påsar!

Panta Påsen tvättar, mal
och tillverkar nya plastpåsar
av gamla.
Läs mer på: pantapasen.se

EN ORGANISATION,
MÅNGA MÖJLIGHETER!

Kontakt: via vår hemsida: liraren.se,
eller sök på LIR på Facebook.
Postadress: LIR, Postbox 9, 234 21 Alnarp
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