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Hemma hos / Lina och Nassim

Lina 
Hedlund 
och Nassim 
al Fakir
Ålder:  41 och 42 år.
Fam i l j :  Barnen Ti lo,  
8  och E ide,  snar t 4 år.
Bor:  I v i l la från 19 59 
på L idin gö.
G ör: A r t ist er, 
musiker,  pro gram-
ledare och röst-
skådespelare.
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Lina och Nassim / Hemma hos

”Vi lämnade
stan för vår
60-talsdröm”

Text:  K ar in C edroniu s
Foto:  Pet er K nut son

Från sekelskiftesvåning med fyra kakelugnar  
i innerstan till 60-talsvilla med originaldetaljer 
och naturtomt på Lidingö. 

Artistparet Lina Hedlund och Nassim al Fakir 
har blivit med hus och älskar möjligheterna det 
öppnar. 

edan i hallen på den 
gula tegelvillan är det 
tydligt att här bor en 
färgstark familj som 
knappast har ”ljust 
och fräscht” som in-
redningsmotto. Den 
leopardmönstrade 
tapeten med kattdjur 
i långa rader som 

välkomnar gästerna är både färgglad 
och vågad, precis som det rosa köket, 
det mörkgröna badrummet och den 
zebramönstrade fåtöljen som står  
i vardagsrummet.

I våras flyttade artistparet Lina 
Hedlund och Nassim al Fakir med sina 
två barn Tilo, åtta, och Eide, fyra, till 
60-talsvillan på Lidingö. Flytten gick 
strax efter att Lina avslutat en intensiv 
period som programledare för Melodi-
festivalen. Arbetsmyror som de är båda 
två skulle de bara ta en kort paus för flyt-
ten och sedan fortsätta med planerade 
jobb hela våren och sommaren.  
Men det kom en pandemi emellan …

– Ja, det har varit en tu! period när 
alla jobb avbokades men nu försöker vi 
ta det med ro och tänka att det faktiskt 
var bra tajming, för när jobben försvann 
har vi kunnat ägna oss åt flytt och husfix 
i stället, säger Lina och får medhåll av 
Nassim.

– Visst har det varit deppigt ibland 
men jag försöker tänka att kriser är en 
slags utveckling och när en dörr stängs 
öppnas något annat. 

Mycket riktigt satte jobbstoppet igång 
kreativiteten, för i våras drog Lina igång 
sitt projekt ”Karantänsessions”. I maj 
förvandlades familjens stora, nybyggda 
altan till en scen där hon och Nassim 
tillsammans med Carola, Dr Alban, 
Malena Ernman, Magnus Carlsson och 
Linas syster Hanna Hedlund uppträdde 
i en livestreamad konsert – till grannar-
nas och fansens förtjusning.

– Grannarna och barnens kompisar 
stod här borta och dansade och sjöng 
med, säger Nassim och tillägger att det 
säkert kan bli fler konserter på familjens

R

Lidingö
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Hemma hos / Lina och Nassim

”LINA DRÖMMER 
OCH PLANERAR 

MEDAN JAG BARA 
VILL TA TAG I 

ALLT DIREKT OCH 
BÖRJA BYGGA.”

altan framöver. En plats som har kom-
mit att bli hela familjens favorithäng 
under sommaren.

– Här är vi jämt med vänner och 
familj och äter middag, myser och 
umgås. Jag drömmer om att bygga ett 
tak över so!gruppen och skulle vilja ha 
ett utekök här. Här borta vill jag ha en 
badhörna med jacuzzi, säger Lina och 
visar med händerna hur det tilltänkta 
köket ska sträcka sig. 

– Det är så typiskt oss, skrattar Nassim. 
Lina drömmer och planerar medan jag 
bara vill ta tag i allt direkt och börja bygga. 

Lina, som är uppväxt i Kilafors  
i Hälsingland, hade gått ett tag och 
drömt om hus, medan Nassim, som 
visserligen också vuxit upp i hus, söder 
om Stockholm, var lite mer trögstartad.

– För mig växte önskan om att flytta 
till hus allt starkare ju äldre barnen blev. 
Känslan av att de kan gå ut på tomten och 
leka själva, eller springa över till grann-
barnen är så härlig. Det är stor skillnad 
mot att bo i stan där varje lekparksbesök 
blir ett stort projekt, säger Lina.

Efter att ha tittat på några olika om- 
råden och hus fastnade de för villan  
på Lidingö, där Linas syster Hanna  
med familj också bor, bara ett stenkast 
bort. 

– Jag är uppväxt på landet och 
Lidingö påminner mig om hur det var 
där, med vattnet bara 600 meter bort, 
kompisarna nära och ett slags småstads-
känsla, säger Lina.

Att flytta från en sekelskiftesvåning  
i stan med fyra kakelugnar och högt i tak 
till en villa från tidigt 60-tal är förstås en 
stor omställning. 

– Jag var lite tveksam till hur det skulle 
kännas, men jag har kommit att älska 
60-tal nu, säger Lina.

Huset har bara haft tre tidigare ägare, 
något som förpliktigar om man som 
Lina och Nassim värnar om att ta hand 
om och bevara detaljerna. Överallt ser 
man spår av hur de har gjort just detta. 

– Golvet är nylagt men i exakt samma 
mönster och stil som originalet, som 
var för tunt för att kunna slipas. Och 
trappräcket här var för lågt, bara 90 cm, 
men vi lyckades få en smed att göra ett 
exakt likadant med 110 cm höjd, berättar 
Nassim och pekar på det vackra smides-
räcket med en överliggare i tidstypiskt 
svarvat trä. 

Köket går i varmrosa toner och det 
matchande italienska klinkergolvet är  
en lika skön färgklick. Skåpen är från 
Ikea men Lina och Nassim har lämnat  
in dem för lackering för att få den 
perfekta rosa nyansen. I vitrinluckorna 
har ett nät i gulmetall fått ersätta glaset. 
En kreativ lösning som sätter sin egen 
prägel på det redan personliga köket.  

– Vi valde att köpa ett enklare kök  
och i""stället lägga lite mer krut på be-
slag, diskho och vitvaror, säger Lina  
och pekar på de mässingsfärgade

Bosse från Clas 
Fixare är på besök 
och diskuterar 
framtida byggpla-
ner på terassen. 
Lina vill sätta upp 
utomhusbelysning, 
bygga ett utekök 
och fixa ett tak över 
soffgruppen.

Bevarade 60-talsdetaljer i trappen, Nassims egenskapade baryton-
lampa i sonens rum och riviga leopardtapeter i hallen.
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Linas och  
Nassims  
stiltips

1.Våga mixa ol ika st i lar  
och prylar  i  din inredning,  

både gammalt,  ny tt och  
loppisf yndat.  För när du tycker 

om dina grejer så passar de 
ihop,  även om de inte följer 

mallen för ”perfekt inredning”. 

2.Var personl ig!  Hemmet  
speglar vem du är.  Släpp  

ängslan och tanken om  
”vitt och fräscht” om du är  
en person som älskar färg  

–  gå ”all in” . 

3. Våga tänka utanför boxen  
och använd det du har hemma: 
ett gammalt instrument kan  

bli en snygg lampa eller  
ett staket kan bli underrede 

till ett bord. 

4. Bevara de t idstypiska  
detal jerna,  oavsett om du bor  

i  sekelskif te,  funkis eller  
60-tal.  Lyssna på huset och  
bevara,  eller köp liknande,  

tidstypiska detaljer.

I det stor fönstret ut mot altan och trädgård har Lina byggt upp 
en myshörna med flera lager av fällar och mjuka kuddar.

Kuddfodral sammet
Finns i flera färger.
44-2820, 69,90 kr

Sittpuff med förvaring
Finns i flera färger.
44-3795, 179,90 kr

Dekorplast DC-Fix
Leopardmönstrad sammet.

40-6083, 99,90 kr

Fång! stile"!

Skruvdragare Ryobi
41-2127

1 299 kr

Skap! e" 
fixarverkstad! 

Ordning i  förrådet är 
Nassims nästa projekt. 

Tills dess har han 
skapat en provisorisk 

arbetsbänk utomhus av 
en OSB-skiva,  ett släp 

och ett par däck.

Arbetsbänk
40-7392, 999 kr
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knopparna och den matchande blan-
daren. 

– Och bänkskivan är jag extra nöjd 
med. Den är gjord av ett konstnärskol-
lektiv som klätt in en vanlig köksskiva  
i något som heter claystone. Det blir 
både snyggt och hållbart och kan göras 
om hur många gånger som helst om 
man får någon repa i. 

Eftersom Lina och Nassim hade möj-
lighet att bo kvar i sin gamla lägenhet 
ett par månader efter att de fick tillgång 
till huset gjorde de alla stora projekt 
före flytten, som dränering, el, kök 
och badrum. Trots det återstår förstås 
en hel del fixande. Det är Lina som är 
projektledaren och Nassim som bygger, 
men målarpenseln tar Lina gärna över. 

– Jag älskar att måla, det är medi-
tativt på något vis. Men jag gillar inte 

Hemma hos / Lina och Nassim 

förarbetet som att tejpa och spackla, 
det kan gärna Nassim få göra, säger hon 
med ett glatt skratt. 

Den superkreative Nassim har 
tusentals projekt och idéer för huset. 
I Tilos rum och i köket hänger två av 
hans färdiga alster: taklampor skapade 
av kasserade klarinetter och trombo-
ner. Och utanför arbetsboden ute på 

”JAG HAR MASSA DRÖMMAR 
FÖR TRÄDGÅRDEN, MEN VI 

FÅR SKYNDA LITE LÅNGSAMT 
FÖR VI HAR DRÄNERAT OCH 
MARKEN MÅSTE SÄTTA SIG 
INNAN VI KAN PLANTERA.”

Ljusstake Flex
44-3261,  99,90 kr

Fleecefilt
44-3789-6, 149,90 kr

Mjuk fäll
44-3818-1, 199,90 kr

På familjens nya uteplats 
blandas konstväxter från 
Clas Ohlson med riktiga 
växter. Bosse från Clas 
Fixare hjälper till med 
utebelysningen.

Med en infravärmare, 
mysiga plädar och 

ljusslingor kan ute- 
platsen användas 

långt in på 
hösten.

1. Ljusslinga LED Retro, 36-8009, 299 kr
2. Infravärmare, 36-6559, 499 kr
3. Ljusslinga, LED Deluxe, 36-7055, 499 kr
4. Trådkorg, metall/rotting, 44-2406-2, 79,90 kr
5. Kruka Natur, 44-3340-1, 79,90 kr.

1

2

3

4
5

Förlän! 
utelivet!
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I samarbete med / Remington

emington Curl & 
Straight Confidence 
roterande varm-
luftsstyler är ett 
mångsidigt redskap 
för enkelt skapande 
av lockar, volym och 

släta looks medan du torkar håret.

Det finns olika tillbehör för varje stil: 
Skapa vackra lösa lockar med 30 mm 
varmluftstång eller volym och
mjuka former med 40 mm varm-
luftsrundborste. Om du föredrar en 
snygg rak frisyr, hjälper paddelborsten 
dig att få ett jämnt slutresultat med 
mindre frizz.

Den multiroterande stylern virar 
håret runt locktången eller rundbors-
ten och eftersom den är utformad att 
rotera i olika riktningar kan du uppnå 
en symmetrisk stil på båda sidorna 
utan att byta tillbehör. 

Remingtons Curl & Straight Con-
fidence hjälper dig att skapa volym, 
locka, föna och släta frizzfria frisyrer 
– allt i ett och samma verktyg! 

Ett stylingverktyg 
för alla behov

R

Remington  
Curl & Straight Confidence

44-4257

899 kr

Förvaringsväsk! 
o"# fyr! $lik! 
borsthuvude% 

ingår!

Varmluftsrundborsten  
skapar stor volym utan frizz.

tomten står ett halvfärdigt projekt.
– Jag ska bygga ett skrivbord till 

kontoret av en OSB-skiva, för de har så 
snyggt mönster, säger han och visar hur 
husets gamla staket har blivit underrede 
till bordet. 

– Jag tycker man ska försöka åter- 
använda grejer så mycket det går, säger 
han och berättar att nästa stora projekt 
är fönsterrenovering – givetvis med be-
varande av de gamla fönstren och deras 
fina 60-talsbeslag.

Trädgården på dryga 1000 kvadrat- 
meter inbjuder till lek och umgänge.  
I ena hörnet står en studsmatta och  
i ett annat står Linas morsdagspresent: 
ett litet miniväxthus med kryddväxter 
och annat ätbart. De nyblivna husägarna 
håller på att lära sig allt om trädgård, 
som är deras nästa projekt att ta tag i. 
Lina har storslagna planer.

– Jag har massa drömmar för trädgår-
den, men vi får skynda lite långsamt för 
vi har dränerat och marken måste sätta 
sig innan man kan plantera blommor 
och buskar eller rulla ut gräs. Så nästa 
sommar ska det bli  fullt av rhododen- 
dron, vildvin och vackra rosor här,  
säger Lina och pekar drömskt bort  
mot rabatten. 

... och disktrasor som 
går ton i ton med 

det rosa italienska 
klinkergolvet.

Diskborste Nature
44-3220-3, 39,90 kr

På den mässings- 
färgade diskhon samlas 
flaskor och diskborstar 

från Clas Ohlson ...

I de rosalackerade vitrinluckorna har Lina och
Nassim ersatt glaset med ett nät i gulmetall.


