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Nana: Sam Kebbon. 
Famllj: Maken Kristofer och k r m  
Hampus, 9, och Sixen 7 Ar. Baby p$ 
vag. 
Namn: Hanna !%fWOm 
Famq: Sambon Mats. 
Namn: Lotta Hammar. 

I 
F W :  Barnen Emil, 7 år och Max, 5 
ir .  P o w n .  
Gemensamt motto: Vi vill göra 
vadden vackmrel* 

t 
DET anas AiT ALLA GODA TING k 1 
me! SA täukte nog fárgcättama och i 
de kora tio^ Sara Kebbon, 
H m a  Safsmöm och htta Ham- 
mar nk& de slog ihop sina färgbur- o 

kar och pensh  till Karla Design & 
Dekorationsmtileri för sex årsedan. 
I dag firar de sexAssjubileum med en 
spehkuh  Ironstu~raIlning, wt, 
Vm o& &m gäsm. Inte mindre 
än 350 personer är inbjudna. 

-Det hmmer adel, präster, bor- 
gare, bönder och grcrvisar, s* 

3- .dr 
Sara. fat11 skoratlom&larna Sara Kebbm, Hanna Sarström och Lotfa Hammar firar jubileum i dag. De 

-Allavha kunder och folki bran- har haft Karla Design & Dekorat iode14 iillsammaris d e r  sex lyckade år. FOT& LENMARTISAKSON 

sche-n, fylim Harina i. 
Varje dag när flickorna jobbat -I dag känns det ememt Mge vet vilkavi ar såviblir autid trevligt personermrim i Varidm och &at 

l Warr så sqker de av sina rokar. sedan, sager Lotta, som shiderade bemötta. upp dem m e d m  flvaggen. Vi 
Detfickenkund iParisrgg5. Vad är det m f bm m d  j&- laserade bakgrunden blå och m- 
syn på och sade: -Vi vidareutbildar oss hela ci- bet? rai-t,-- 
"Gud, vad snygga de m a .  Det kommer -Variationen! Att fA se dika mil- H Liijafalchs var man jättenöjx 
mOnmrd&bla." m som man m. Ena dagen kan vi arbeta i ett: Och n% iiijwakh v h e ~  kom dir 
@%&&da- slottforattdagenefmsittaia tappadede " 

ack- upp eB' ' har också bland byggfutt t bygghtren farvi e t  -Annars s det 101i- 
väv och strök av mycket annat dtr p& Beckmans serverati izn med ep handduk iix- gasre S r  a# r e W a  Sgon annan 
&gen på den ~ l a i f o r m d d e s i p .  t a h d  mugg. Hos -m grevinna p3 mämiskas vision. Nhjag hade gjort 
i Stauet. Hur har de tiar farsta SEX Bren va- dstermalm & vi kaffe i en ninn &I entsn på Väs~mzmnagatan fick jag 
-Nio tavlor har rit? porsiiiskopp och man ir Livriidd att ett mejk "Det blev precis som jag 

k o d  tiil p4 -F& biirjan k b d e  M oss som en stöta tiU dgot. säger hm. Dialo- hade tankr mig", säger Lotta. 
detta &. Och korvkioskmot M c D d s .  Men det gen medkundema ärviktig- Ömkar -Jag drönmer att isörre slGala ä n  

vaje tavla är ert färgmime f r h  @r vi inte i dag, skger L m .  kunden "en känsla av 50-takf' gal- i dag f2 göra m u m e n  och fargsact- 
jobb som vi  haft, menar Lotta -Vi har kampat men nu rullar der ler det att hitta den ratta kulören. ningen själv, Au @ra haridmalade 

Som när de handmglade tape- på ganska bra, menar Sara. U- Zr rolig. tapeter $ Svartsjö slott var roligt 
term pA Svartsjö slott d e r  gjorde -M lyssnar p& vad kundema vill -NöjdakunderärvhbaS~amark- h o r n  att 3terskapa gamla miljöer 
den trendiga fondväggen på IT-fö- hal Och vi bollar i d k  m& oss nadsforing. Och ger oss kickama, p2 Shsen .  Aven &end@ miljöer 
maget. EllermAladempphusetpA och dem. Det blir mer personligt säger Sara. iirkuialtgöm,menarHaana. 
Soder. med oss h med de gigantiska fö- -Vi brukar hänvisa tiu vär hemsi- KarlaQejeraa har haft utstäilning- 

retagen, tycker Hanna. Och vi har da, s&r Hanna, I dag far vi mHnga ar am dekorationsmåleri i London 
MINNENA FINNS BEVARADE p4 väven bredden! Vi bekarskar både det jobb pårekommendationer. och i Paris. Och de har haft jobb i 
som ett fingeramyck i dag. d e r n a  och dectraditionella Vi V i k t  jobb har varit a h  raägast? a l l e  Yknamo di USA. Och de 
-En kvinna kom ner di oss och hade varsin kundkms n& vi slog -SMpmsdm pB Wjevaidis harvisatdekoxatio11~materipBBorg- 

sade "Jag maste ha en, kan jag fB oss ihop. Mu har vi en gemensam. konsthaii var ballt! Det iir en stor gaxdenpAnationaldagen bAde 2003 
kbpa en?" Det var hon mm öppna- Hur Mir ni behadade tycker n17 sal och en av vZggama är  5 x 20 och 2005 förMde kungabamenoch 
de ögonen på oss och gav oss inspi- -En g& stod vi  p3Antuassan meter. Sara hängde i en skylift och ahänheten. 
rationen. Nu har vi W t  h m a  in under egen 10 a Vi hade byggt malade och Hanna stod på en hög -Vi beratiade f6r kronprinsessan 
några av tavlorna plLiZjevaicbs v&- montern sjdva%di kom det fram stege. Och jag sprang runt därnere, art p e n s h  var gjorda av grinr- 
utstähing, M a  vi kanske pmoce- foiksom undrade: "Vilken skolare- berattar Latta. Jag tankce "Fixar vi hgd&! 
rar konsrnärem, s@ Sara. presenrerar ni?" D5 -de vi: "Vi det har så fixar vi alit". Men i dag lägger KarIatjejerna 

Alla ae fickorna har studerat de- äger ett foretag? Bredvid OS$, i nästa - Konsmären Jårge Geismar ring- penslama p2 hyllan far att skua i 
k o r a t i o d g i  FraMke,  deke  stand, stad tvA manliga mähe. DS de tiU oss, han hade gjort en jätrelik champagne for sina sex lyckade 51 
rationsmäkw M& Än s2 langei trodde folk direkt att det var deras akvarelldinhg och v i  antog anbu- ti3i s påKarlavägen 68. 
är det inte så mhga-vinnor i bran- egen f i r n ,  berämr Sara. Menvi ä~ det med skräckblandad fonjusning. LJ~BET!I~~L 
schen men de blir fler o& fler. kanda inom branschen i dag! Folk Hanhade tagitfotonpa oprimistiska kbeth.teli@dnse mm 11 n 


