
 
FÅR VI GRILLA  

PÅ BALKONGEN? 
HSBs experter svarar  

på läsarnas frågor

TRYGGARE  
SKA ALLA VARA 

HSB jobbar för ökad trygghet  
i utsatta områden

SUGEN PÅ FLYTT  
TILL NYTT? 

Spana in våra bostäder 
 – över hela Sverige!
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Magas!net om Det goda boendet –  
t!ll n"ra 650 000 medlemmar ! HSB 

ELLEN!OCH!NICLAS!OM!HSB"!NYPRODUKTION#! 
”HÄRLIGT!ATT!ALLT!ÄR!SÅ!NYTT!OCH!FRÄSCHT” 

!!NÄR!TVÅ! 
!SKA!BLI!TRE!

ModerntBarnvänligt och 



INSPIRATION

Ellen och N!clas:

Redo f"r 
n#sta fas 

! l!vet 

Köket kallas o!a hemmets 
hjärta. Det stämmer även 
hemma hos Ellen och Niclas. 
I deras kök är det runda 
köksbordet navet där de 
umgås med vänner, äter 
gott eller jobbar på sina 
projekt sida vid sida.
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Skapa dina  
egna stilleben!

När två ska bli tre börjar många par se över sitt 
boende. Kanske bor man trångt eller opraktiskt. 
Så var det för blivande föräldrarna Ellen 
Bergström och Niclas Lij. Så när de fick chansen 
att provbo en nyproducerad HSB-lägenhet 
i Blåsut i Stockholm var de inte sena att tacka ja.  

TEXT!KARIN!CEDRONIUS!FOTO!HELÉN!KARLSSON

Ljust, öppet, med smart planlösning och 
bra förvaringsmöjligheter. Det var bara 
några av de saker som Ellen och Niclas 
föll för när de såg den nyproducerade 
fyran i Blåsut för första gången. 

– Jag föll direkt för storleken på 
lägenheten och för den stora hissen. 
Det är jätteskönt att slippa oroa sig för 
hur man ska få upp barnvagnen till lä-
genheten, säger Ellen som tillsammans 
med Niclas väntade sitt första barn  

tidigare i vår, samtidigt som de provbod-
de i den nya lägenheten under ett halvår. 

Både Ellen och Niclas är kreativa 
entreprenörer med massor av järn 
i elden. Ellen varvar skådespelandet 
med sitt jobb som influencer och det ny-
startade företaget Design by Bergström, 
där hon formger vaser och lampor. 
Niclas är en ”multipassionerad entre-
prenör”, som han själv beskriver det, 
och driver bland annat klockföretaget 
Nick Cabana och ett eventföretag. Båda 
är kreativa personer som gärna sitter 
hemma vid det runda köksbordet i det 
ljusa köket när de skapar. 

– Köket är vårt hems mittpunkt. 
Här samlas vi både med vänner och 
när vi är hemma själva. Det är faktiskt 
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INSPIRATION

den plats där vi tillbringar mest tid här 
hemma. För mig är hemmet en trygg 
plats där jag ska kunna vara mig själv, 
fri att skapa och känna inspiration. 
Det gör jag här, vid vårt köksbord,  
säger Niclas.

För Ellen är det lite mer jordnära 
värden som ligger högst på önskelistan 
när det gäller boende.

ELLEN!BERGSTRÖM!
Ålder: 30 år
Gör: Skådespelare, känd från 
bland annat tv-serien Elsas värld 
2011–2013, och filmen I nöd eller 
lust 2015. Var även med i Let’s 
Dance 2017 och Bäst i test 2018, 
influencer @ellenbergstrom samt 
designer i egna företaget Design 
by Bergström
Bor: I nyproducerad HSB-lägenhet 
på 93 kvadratmeter i Blåsut  
i Stockholm

NICLAS!LIJ
Ålder: 34 år
Gör: Entreprenör som bland 
annat grundat klockmärket Nick 
Cabana, och driver eventföretaget 
Eventlabbet. Var 2017 med i tv-
programmet Bachelor 
Bor: I nyproducerad HSB-lägenhet 
på 93 kvadratmeter i Blåsut  
i Stockholm 

Efter att reportaget gjordes, i slutet av 
april, föddes Ellen och Niclas lilla dotter.

Med stora öppna fönster blir  
vardagsrummet ljust trots att det  

vetter mot norr. I vardagsrumsdelen 
har Niclas och Ellen möblerat med 

en vit so!a och en stor vit fåtölj  
av modellen ”love seat”. 

För att skapa en ombonad känsla  
av rum i rummet har Ellen och Niclas 

möblerat vardagsrumsdelen  
med en stor, vit och flu"g  

matta som delar av rummet på  
ett mysigt sätt. 

”F!r Ellen "r det 
l#te mer $ordn"ra 

v"rden som 
l#gger h!gst på 

!nskel#stan  
n"r det g"ller  

boende.”

– Att ha gott om förvaring är jätte-
viktigt för mig. Jag skapar också mycket 
och vill ha koll på var jag har mina saker. 
Därför är det superbra att kunna ha ett 
arbetsrum, som vi har här. Där samlar 
jag mina prylar och märker upp så att 
jag vet var jag har dem. 

Med två balkonger i olika väderstreck 
kan Ellen och Niclas njuta av solen från 
tidig morgon till sen kväll. 

Andra fördelar med det nya boendet 
är egen tvättmaskin och torktumlare 
i badrummet, bra kök med snygga vit-
varor och massor av förvaring, berättar 
Niclas entusiastiskt.

– Det är otroligt vilka snygga grejer 
man kan välja i standardsortimentet.  
Jag gillar till exempel de här grå köks-
luckorna jättemycket. 

Att flytta från en äldre sekelskiftes-
lägenhet innanför tullarna, till nypro-
duktion strax utanför stan, har många 
fördelar, tycker paret. 

Jenny Kjellstrand, kassör
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Den mörkt grå färgen  
på luckorna står  

i fin kontrast till de vita 
kakelplattorna och det 
vitlaserade ekgolvet. 

Alldeles bredvid 
köksbänken finns 
utgången till den ena 
av lägenhetens två 
balkonger. Här har 
Ellen redan en plan för 
barnvagnspromenaderna:

– Det är perfekt att 
kunna ta hissen upp e!er 
promenaden och bara köra 
ut vagnen på balkongen,  
så att bebisen kan 
fortsätta sova!

Längs ena kort- 
sidan av det stora 
badrummet löper 
en arbetsbänk 
med tvättmaskin 
och torktumlare 
under. 
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I bebisrummet, som  
ligger vägg i vägg 
med sovrummet, har 
Ellen boat in sig för att 
förbereda för dotterns 
ankomst. I garderoben 
hänger ärvda och ny- 
inköpta bebiskläder  
i långa rader och väntar 
på att bli använda, och  
i hörnet står en vit spjäl-
säng färdigbäddad med  
mysiga täcken i dovt  
rosa och beigea färger. 

”Det !r h!rl"gt att flytta "n d!r  
"ngen har bott t"d"gare och allt !r  

nytt och fr!scht.”

– Det är härligt att flytta in där ingen 
har bott tidigare och där allt är nytt och 
fräscht. Man slipper bekymra sig för att 
grejer ska gå sönder och det känns lite 
som att starta på ett helt nytt kapitel, 
säger Niclas medan Ellen erkänner att 
hon trots allt kände lite tvekan innan de 
tog steget.

– Jag har bott i stan i tolv år och var 
lite orolig för hur det skulle vara att 
flytta ut, men det är verkligen jättefint 
här. Det finns många trevliga fik och 
små butiker och det är nära till grön-
områden. Samtidigt är det bara tre 
stationer från Skanstull, så vill man  
in till stan går det snabbt.  

För Niclas, som cyklar vart han än 
ska, tar det en kvart in till kontoret  
i Gamla stan. 

– Läget är perfekt, lite utanför stan 
men ändå jättenära. Jag gillar också att 
jag kan sticka ut och springa här i grön-
områdena samtidigt som det är nära till 
Globen där man både kan handla och gå 
ut och käka. Q

Parets sovrum vetter mot  
söder och har en generös  
balkong, perfekt för 
frukostar ute i morgon-
solen.

– Det är så härligt att  
slå upp mörkläggnings- 
gardinerna och bara kliva 
ut i solskenet. Det ser 
jag fram emot, för hittills 
har det inte varit så värst 
mycket sol under den  
tid vi har bott här, säger 
Niclas.

INSPIRATION

BARNSÄKRA! 
DITT!HEM!

Se våra tips på  
nästa uppslag.
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