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Fyra små ord som skapar lika många associationer om 
kök som personerna som läser dom. Hur kan det bli så? 
Kan det bero på att vi har väldigt olika behov och tankar 
om vad som är och vad som skapar ett drömkök?

Vi har sett flera fina kök i vårt förening. Nu skall vi besöka ett 
som nyligen gjorts om av en medlem som planerar att bo här 
länge. Köket behövde bli en varmt kärleksfull och naturlig plats 
att samlas på med plats för många. Det som fanns skulle åter-
användas och renoveringen behövde vara långsiktig hållbar, dvs 
ta hänsyn till miljön idag, men vara så genomtänkt att den inte 
behöver göras om imorgon och dessutom till en låg kostnad.

Minst 456 lägenheter i vårt område har samma typ av kök 
som det i den här artikeln. Med samma typ av kök inkluderar vi 
alla kök som spegelvänt ser liknande ut. Alla har ungefär samma 
storlek med diskho och spis/fläkt på samma platser.

Familjen i artikeln består av en förälder och två tonåringar. 
Deras kompisar är alltid välkomna över, även för att äta, och 
på födelsedagar dyker den över 20 personer stora familjen upp.  
Deras vision om det framtida drömköket var:

• bra arbetsytor både för matlagning och servering
• gärna en stenskiva (önskemål från äldsta tonåringen)
• bra grundstruktur för att undvika krockar
• lika lätt att jobba i som ett cateringkök
• plats att äta på med många kompisar på besök 
• en plats att hänga på, hålla de i köket sällskap 

Köket som fanns i lägenheten var av Ikeas senaste modell, 
vilket gjorde kompletteringar enkla. I köket fanns en ny vit 
induktionshäll, ny ugn och ny kyl/frys.

Skrivet och illustrerat av Linda Röjås, medlem

Men spis och diskho hade bytt plats, ventilationen var för-
byggd (förbjudet), diskmaskinen var inte kompatibel med 
ikea köket och dessutom felinstallerad (luckan stannade 1dm 
ovanför utfällt läge), elen hade fel och det fanns inget godkän-
nade från styrelsen. Dessutom gjorde planeringen att man var 
ofta i vägen för sig själv och fdet ungerade inte med ens två 
vuxna personer i köket. Köket behövde åtgärdas.

Ritningar av det ursprungliga köket togs fram. Ett  bra kök 
med potential och ventilationen på ”rätt plats”. 

Diskho och spis fick originalplaceringarna, på ett ungefär, 
och skafferiet fick lämna plats för kyl/frys. En liten föränd-
ring som skapade potential till två riktigt bra arbetsytor, 
varav den på 120 cm innanför dörren till köket. 

Nästa steg blev att undersöka om placeringarna möljiggjorde 
ett bra arbetsflöde i ytorna under och över bänkskivorna.

Arbetsflödet vid diskmaskinen är viktigt. Skåp och lådor 
närmast fick rymma det som diskas oftast. Skärbrädor,  
knivar, bunkar etc placerades istället där de oftast behövs. 

Hörnskåpet återanvändes efter att en vän, som också är  
arkitekt, sa ”behåll hörnskåpet, det kommer att göra skillnad 
när ni skall vara flera i köket samtidigt”. Idag är familjen tack-
samma för rådet då det skapat luft kring arbetsyta och diskho.

Köket har två olika djupa bänkskivor. Bänkskivan vid spisen 
kunde bli djupare än standard. Fördelen märks exempelvis när 
man skall skära mycket grönsaker. Då finns det plats både för 
skärbräda och skålar framför arbetsplatsen. Men också vid 
stekning, då det blir mindre fett på väggen. Det går också att 
placera såväl kryddor som olja framför hällen. 
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Bänkskivan är 73 cm djup, men kylskåpet har skjutits in 
mot väggen snarare än att linjera med framkanten. Det un-
derlättar när man skall ställa in och ta ut saker ur kylskåpet. 
Dessutom ger skåpet ett nättare och mindre intryck.

Små saker bidrar till skillnaden i detta kök. 

Du kommer inte att få en lucka i huvudet då alla över-
skåpsluckor, utom en, är 30 cm djupa. På så sätt sticker 
de inte ut över diskbänken och risken för att slå huvudet i 
luckorna, när man tömmer diskmaskinen, är minimal. 

Överskåpen är anpassade/grundare*, men det är lätt att 
se att Ikeas originalskåp kan användas med en justering av 
bokhyllan och skåpet på spisväggen. De grundare skåpen 
har öppnat möjligheten för en mikrovågsugn bakom en 
60 cm dörr samtidigt som dörren linjerar med dörren till 
hörnskåpet (skåpet bakom är 80 cm, nördigt, men snyggt). 

Små hyllor på sidan av skåpet tar hand om olivolja, vinäger 
salt, peppar och annat. De finns nära och arbetsytorna 
lämnas tomma. Däremot står den traditionella skålen med 
köksredskap framme. Allt kan ju inte tas bort.

En låg kostnad kunde hållas tack vare ritningar och en 
färdig plan. En stenskiva med rätt placering av diskho dök 
upp på blocket. Den kom från en rivningskåk i Nacka.  
Beslutet behövde fattas snabbt (1.500 kr inkl diskho). 
Planen skapade möjligheten. Till motsatt bänk beställdes 
en träskiva i samma tjocklek, men 73 cm djup.

Köket kompletterades med två bänkskåp och två överskåp. 
Resten flyttades om. Pricken över i var överskåpens knop-
par som plötsligt dök upp på Säljes i Kantarellen 11.•

VÄGGEN MOT HALL/DÖRR

Arbetsyta  
120 cm ovanpå skåp 1 och 2

Bänkskåp 80 cm höga 
3 st 60 cm (inkl diskmaskin), 1 st 
dolt hörnskåp 85cm med synlig 
lucka om 25 cm

Innehåll i bänkskåp 
1) bestick, tallrikar, upplägnings- 
fat/skålar, brödkorg mm 
2) diskmaskin  
3) diskho med sopsortering, det 
är bara två lådor (ser ut som fyra)  
4) hörnskåp, en lucka av två,  
lätta skrymmande torrvaror,  
mindre använda aparater etc.

Överskåp  
100 cm höga, *26 cm djupa 
3 st 60 cm, 1 st 30 cm, 1 st 29 cm

Innehåll i överskåp 
A) glas, temuggar, vaser etc 
B) skafferi, ovanför diskmaskinen 
och den bredare arbetsytan. 
C) skålar, kannor, kaffekoppar etc.  
D) termosar, förvaringslådor etc.  
E) bokhylla, anpassad bredd.

När man skall tömma diskma-
skinen ligger det mesta som 
används i skåp 1, 5 & 7.

VÄGGEN MOT GRANNEN

Arbetsyta  
80 cm ovanpå  skåp A+B. 

Bänkskåp 80 cm höga 
1 st dolt hörnskåp 85 cm med 
synlig lucka om 25 cm, 2 st 60 
cm, 1 st 40 cm, 60 cm kyl/frys

Innehåll i bänkskåp 
4) hörnskåp 
5) knivar, skärbrädor, plastbun-
kar, kastruller och stekpannor 
6) ugn  
7) kryddor och skafferi för pas-
ta, konserver, glasburkar etc 
8) kyl/fryskombination högskåp 
med list utanför som anpassas 
efter yta som blir över.

Överskåp  
100 cm högt, fulldjup  
1st 80cm skåp, 60cm synligt

Innehåll i överskåp
F) mikrovågsugn, djupare skålar, 
mer sällan använda saker. 

Plastbunkar, skärbrädor, kast-
ruller mm finns i skåp 5. Det är 
placerat direkt under den skiva 
där de oftast används. Avstån-
det till  diskmaskinen är 75 cm.
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LINDA RÖJÅS Arbetar på Torstensson Art & Design som strateg/
AD med fokus på visuell helhet och hållbara lösningar.


