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Idyllen er til at tage og føle på i den gam
le kolonihave 

på Am
ager – her er fulgekvidder, grønne planter, sm

å 
snoede veje og naboer tæ

t på. H
vert hus har sin lille 

grønne plet og fam
ilierne, der bor her, indvilliger i at 

kom
m

e hinanden ved. D
et kan næ

sten ikke undgås, når m
an bor 

så tæ
t, fortæ

ller 38-årige M
onika Pedersen: 

– H
er er et rigtig godt sam

m
enhold m

ed m
adklub, fæ

lleshus og 
tradition for at ses til fæ

llesarrangem
enterne. Vi har fået dannet 

nogle rigtig gode relationer herude, og et af vores bedste ven-
nepar, er et æ

ldre æ
gtepar, som

 vi har m
ødt igennem

 den slags 
kom

sam
m

en. H
er er ganske enkelt rart, og da vi flyttede ind, 

sagde jeg til m
in m

and, at vi skulle bo her altid, helt til vi bliver 
gam

le. Jeg kan sim
pelthen ikke forestille m

ig et lykkeligere liv et 
andet sted, siger M

onika.  

D
et er snart syv år siden, at M

onika og hendes m
and H

enrik 
købte det lille hus. Siden har de fået to børn og bygget en del om

 
i hjem

m
et, der i dag er på 109 kvm

. D
et er vokset i sam

m
e takt 

som
 fam

ilien, og da parret fik deres andet barn, sønnen Falke på 
5 år, boede de alle fire i et enkelt rum

 og et fortelt i haven, im
ens 

huset blev sat i stand.  
O

g det var faktisk slet ikke så slem
t, fortæ

ller M
onika. H

er 
brugte hun tiden på at finde ud af, hvordan det kom

m
ende 

nyrenoverede hus skulle indrettes. H
un har i store træ

k bestem
t 

indretningen og stået for indkøb af m
aterialer og sager, im

ens 
H

enrik har udført det hårde arbejde. 
– Jeg har købt alle vinduer og døre på dba.dk fra folk, der havde 
købt deres på fejlm

ål. G
enerelt har jeg købt m

eget på dba.dk og 
andre steder, im

ens vi har bygget, og jeg har hele tiden klaret 
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Den rosa væ
g i køkken-

alrum
m

et skifter ofte farve. 
M

onika m
aler den alt efter 

hum
ør, og næ

ste gang er 
planen, at den skal væ

re 
m

ere m
ørk.

Hele som
m

eren lever fam
ilien m

ed de åbne 
døre og render ind og ud, som

 det passer dem
 

– og M
onika gør sam

tidig m
eget ud af også at 

indrette fam
iliens udeareal, så det er hyggeligt 

og rart at væ
re i. Det kræ

ver gode siddepladser 
og en m

asse grønne planter rundt om
 huset. 

Sæ
t dine planter i kurve og sæ

kke for at tilføre dit hjem
 

et anderledes udtryk – det giver noget spræ
l og en god 

m
odvæ

gt til m
ere alm

indelige potteskjulere.

→

Lysten til at lege m
ed farver og indretning er stor i fam

ilien 
Pedersens gam

le kolonihavehus på Am
ager. H

er bor de om
givet af 

genbrug, farver – og væ
gge, der skifter kulør efter årstiden.

D
er, 

hvor lykken bor
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→

Køkkenet er indrettet 
m

ed hvide elem
enter 

og hvide fliser, der 
passer til husets stil.

m
ig igennem

 byggerod ved at glæ
de m

ig 
over de fund, jeg har gjort undervejs. Jeg 
har bare tæ

nkt, det er vildt, det kan lade 
sig gøre for os at bygge vores drøm

m
ehus. 

Jeg tæ
nkte: ”W

ow
, vores drøm

 går i op-
fyldelse,” hver gang noget nyt var fæ

rdigt. 
M

onika fortæ
ller, at de gik i gang m

ed 
at bygge om

 for fem
 år siden, og de har 

væ
ret fæ

rdige m
ed de store ting et par år. 

D
er er stadig en del, der m

angler og en 
m

asse drøm
m

e, m
en de sker, når de sker 

– der er ingen hastvæ
rk. 

FIK GRØN M
ALING AF  

NABOERNE 
En af de ting der har væ

ret vigtig i fam
i-

liens byggeproces, har væ
ret at holde ud-

gifterne nede og bygge ud fra et genbrugs-
princip – det er lykkedes m

ed m
ange ting, 

og husets farve er også opstået ud af det. 
– En af vores naboer købte et hus, hvor 
der stod spande m

ed den m
intgrønne 

m
aling. D

en skulle de ikke selv bruge, så 
vi fik dem

. Så lavede vi en lille prøve på et 
par bræ

dder for at sikre os, at m
alingen 

ikke var for gam
m

el. D
et var den ikke, og 

så m
alede vi hele huset. D

et er vi utrolig 

glade for, fordi det tilfører huset en stem
-

ning af badehotel. D
et klæ

der vores hus 
at væ

re så lyst, synes jeg. N
æ

ste gang det 
skal m

ales, bliver det m
åske i en anden 

farve, for vi har ikke m
ere af den grønne 

og kender ikke farvekoden. D
esuden kan 

jeg godt lide forandringer, siger M
onika. 

D
et er også derfor, hun har en væ

g ved 
siden af køkkenet, som

 hun m
aler om

 
igen og igen alt efter hum

ør og årstid. D
et 

giver et frisk pust til indretningen, og den 
del betyder altså noget for M

onikas vel-
væ

re – hun elsker at indrette og slapper 
af m

ed det. 
– M

in m
and er heldigvis sød til at lade 

m
ig bestem

m
e, når vi indretter. H

an har 
naturligvis også en m

ening, og jeg lytter 
til den, m

en han ved bare, hvor m
eget den 

slags betyder for m
ig, så han lader m

ig stå 
for m

ange beslutninger, siger M
onika og 

fortæ
ller, at hun stort set hver dag priser 

sig lykkelig for, at de slog til, da huset her 
blev sat til salg under et år efter, de var 
blevet kæ

rester. At bo i en gam
m

el kolo-
nihave er det helt rigtige valg for deres 
fam

ilie. ♦
M

onika sæ
tter sine grønne planter i sm

å 
kurve og sæ

kke, hvilket er m
ed til at un-

derstøtte den lette indretning i rum
m

et.

I et hjørne af stuen har M
oni-

ka hæ
ngt et stort verdenskort, 

der passer i farverne m
ed det 

rosa tilbehør, hun har valgt til 
stuen. Kortet sæ

tter hun og 
fam

ilien knappenåle i, når de 
har væ

ret ude at rejse. 
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Her bor:
M

onika, 38 år, og Henrik Pedersen, 36 år, i en kolonihaveforening 
på Am

ager i et 109 kvm
 hus m

ed deres børn Frigg og Falke. De 
købte huset i 2010. M

onika læ
ser til læ

rer og er kunstm
aler, og 

Henrik arbejder i byggebranchen. Følg M
onika på instagram

 på 
m
onikapedersenart

1. Indret dig grønt og tag ting ind 
fra naturen. Det giver en følelse af 
afslappethed og ro.  
2. Bevar nogle af de gam

le ”ele-
m

enter” i det hus, du bor i – hvis 
der er gam

le gulve eller sm
å 

skæ
ve detaljer, kan det væ

re en 
god idé ikke at fjerne det, hvis du 
skal renovere. 

3. Indret dig gerne m
ed lette m

øb-
ler i m

aterialer som
 træ

, bam
bus, 

flet og bast.  
4. Hold dig til en legende og 
uhøjtidelig indretning, hvor sm

å 
krea-projekter, ungernes gør-det-
selv-sager og andre sjove fund er 
tilladt. 

Sådan får du kolonihavestem
ning i dit hjem

Sovevæ
relset er holdt i fem

inine toner 
og lavet i en størrelse, hvor det er til at 
kom

m
e rundt, sam

tidig m
ed at der kan 

væ
re noget opbevaring i skabe, under 

sengen og på hylder.

Im
ens M

onika og hendes m
and var i gang m

ed at renovere, fandt M
onika 

to glasdøre på dba.dk, der var billigt til salg. Hun skyndte sig at købe dem
 

og selvom
 de er større, end det um

iddelbart var planlagt, er de perfekte 
til det grønne hus – når de står åbne om

 som
m

eren eller på varm
e dage, 

flyder inde og ude sam
m

en, og hele haven bliver en del af boligen. 

Cosborg er en dansk healthcare virksom
hed m

ed 30 års erfaring i brugen 
af læ

geplanter i naturlæ
gem

idler, kosttilskud og hudpleje. U
dviklet og produceret i D

anm
ark.

Se m
ere på w

w
w

.cosborg.dk · Forbrugerservice 70 22 06 16.

D
e fleste m

ennesker kender til generne fra 
vand i kroppen, hvor benene føles tunge og 
træ

tte, skoen trykker, fingrene vokser og 
ringen stram

m
er eller m

an får poser under 
øjnene.

N
u er der hjæ

lp at hente m
ed kosttilskud-

det Cosborg-Rinadyl, som
 er plantebaseret 

tabletter i en sæ
rlig form

ulering m
ed tre 

anerkendte urter som
 fjerner overflødig væ

-
ske og er sam

tidig godt for saltbalancen, da 
urtetabletterne indeholder naturligt kalium

.

D
e aktive stoff

er dræ
ner kroppen for over-

flødig væ
ske, der opsam

les i kroppens væ
v. 

Resultatet er, at kroppen kom
m

er i en bedre 
balance og m

ange oplever også, at figuren 
bliver pæ

nere og velvæ
ret øges.

Sm
id overflødig 

væ
ske og få 

figuren tilbage
O

verflødig vand er hverken godt for 
helbredet eller figuren

Tabletten, der giver vandbalance i kroppen
Indeholder: Ekstrakt af Agerpadderok, som

 bidrager til en vanddrivende 
effekt. Ekstrakt af Birkeblad som

 støtter en vanddrivende effekt og ekstrakt 
af m

æ
lkebøtte som

 bidrager til at vedligeholde en norm
al vandladning. 

 
Forhandles hos M

atas sam
t i helsekostforretninger.


