
 Tipsa en vän  Skriv ut  

Det ska vara enkelt och funktionellt när vi vistas i våra viktigaste
rum

STILIG. Elegant svart och vitt med naturinslag. Den vägghängda toalettstolen Moon kommer från Hafa.

Trenden talar sitt tydliga språk:

BAD/KÖK. Enkelhet råder bland badrumstrenderna. Det ska vara rena linjer
och vilsamt för ögat när vi vistas i vårt badrum. En enda färg får gärna
dominera. Köken präglas också av enkelhet och funktionalitet, ofta med en klar
och pigg färg på väggen eller inredningen.

RELAX. Ballingslöv visar bland annat ett badrum för avkoppling i vitt och valnöt. Astrolux heter serien.

LYFT. Ärtgrönt lyfter och påminner om naturen. Köket kommer från Marbodal.

Sundström
mot
strömmen

 Läs hela
artikeln
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PRIVATEKONOMI
Skilsmässan kan bli en dyr
affär

 Läs hela artikeln

MOTOR
Dyr bantningskur!

 Läs hela artikeln

SPORTKRÖNIKA
BoIS tappade poängen och
poängen

 Läs hela artikeln

HUS & HEM

Trenden talar sitt
tydliga språk:
BAD/KÖK. Enkelhet
råder bland
badrumstrenderna. Det
ska vara rena linjer och
vilsamt för ögat...

 Läs hela artikeln

SKIVRECENSIONER

SKIVOR: En man
med sin gitarr
Neil Young är tillbaka och
låter bättre än på länge.
Superchunk och Swans
släpper skivor igen och...

 Läs hela artikeln
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Nina Eggerth

PRAKTISKT. Ordning och reda med Linn köksinredning, en av höstnyheterna från Vedum.
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POLITIKERBLOGGAR
SENASTE BLOGG

Peter Lindqvist:
Våra seniorer en
belastning eller
tillgång?...

BLOG: Rutiner
BLOG: Nu står jag snart
på egna ben.
BLOG: styrketräning för
äldre
FILM: Styrkegymnastik
med Mattias Sunneborn -
kom i toppform - del 1

VECKANS
ANNONSER

Se alla >>

Stå upp-klubben Prickprick flyttar ti...

NYHETSBREV

Få senaste lokala nyheterna och webb-tv-inslag

E-mail:

 Anmäl

NYHETER FRÅN LOKALTIDNINGEN.SE

Här är slutfinalisterna i årets Idol
HELSINGBORG. Kvalveckan
i TV4:s Idol är i full gång. Men
vilka två artister som kommer
att...

Familjen som öppnar sitt hem för utsatta barn
HIF hämtar inspiration i Tyskland

SENASTE NYTT
15:44 Sundström mot strömmen
11:37 Peter Jöback: Jag brukade sitta på Koi och

dricka japansk öl
08:42 Hotade domaren: Rätten tystar ned
17:10 Förvåning hos judiska församlingen
16:15 Squashjuniorer intar Bellevuestadion
15:27 Hyllie IK Dam är en seger från division 4
14:32 Frias i mål om sextortyr
14:00 Välgörenhetsgala på Malmö Arena
12:00 ”Byggandet kommer pågå lång tid”
12:00 Handlare har tröttnat på byggkaos

  Senaste nytt RSS  Nyhetsöversikt 

NYHETER FRÅN DITT LOKALOMRÅDE

Välj din tidning här och läs de senaste nyheterna från
ditt lokalområde...

Välj tidning...
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