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Sveriges mysigaste
hem är utsett!
Kalmarhem är mysigast i Sverige.
Sveriges Mysigaste Hem är tävlingen som lockade 2 130
familjer att skicka in sina bidrag och som engagerade
181 784 läsare. Tio finalister valdes ut av juryn och läsarna
som sedan röstade fram en riksvinnare. Vinnare i Sverige
blev Bella och Dasho Jonuzis hem, från Kalmar. De har
skapat ett mysigt hem med vitt som bas, silver och guld
som accent och med en spännande internationell touch.
Mys är något alla gillar att krydda villalivet med. Det är ett brett begrepp och
samtidigt ett sätt för familjer att uttrycka sin stil och personlighet. Det ser vi
på bidragen som är väldigt olika, alltifrån mörkt och murrigt till lantligt ljust
och fräscht.
Vinnarna Bella och Dasho Jonuzi har tillsammans renoverat och skapat sitt
hem som när de köpte det kallades ”skräckhuset” - då tidigare ägare hade
ett stort intresse av skräckfilmer och inrett huset med filmtema.
I det senaste numret av Villalivet, som kommer ut 5-6 november, får läsarna
följa med till deras inspirerande hem och se resultatet av omvandlingen.

Som vinnare i tävlingen vinner Bella ett
valfritt växthus från Willab Garden till
ett värde av 65 000 kr - en lyxig
designerfilt från Landshypotek Bank
värde 5 000 kr, presentkort från Mio
på 5000 kr och ett presentkort från
Plantagen på 500 kr. Stort Grattis!

27 vinnare till
Tävlingen började i februari. Villalivet bad läsarna skicka in sina bilder som beskrev det mysiga med deras hem.
Villalivets jury och Villalivets läsare valde ut en direktfinalist och en regionsfinalist i varje nummer från mars till juni
som gick vidare till finalrundan. Därefter fick läsarna rösta fram topp tre vinnarna i Sverige och i varje region.
Riksvinnare blev alltså Bella Jonuzi från Kalmar. Tvåa Linda Lundqvist i Skåne och trea Silvija Sennevik i Göteborg.
Lyckad satsning
Tävlingen har varit en lyckad satsning som engagerat många läsare under lång tid.
–Självklart kommer vi att fortsätta 2020, berättar Jonas Natt och Dag, marknadschef på Villalivet. Då kommer vi
att erbjuda våra annonsörer ett exklusivt partnerskap som gör att de kan delta aktivt i tävlingen och få del av den
stora uppmärksamhet tävlingen ger.
Välkommen att kontakta oss för bilder av vinnarhemmet och mer information.
Fredrik Lindbladh
VD och ansvarig utgivare, 0708-22 72 41
fredrik.lindblahd@villalivet.se
Vill du komma i kontakt med vinnarna så förmedlar vi kontakten.
Edin Hadzic, tävlingsansvarig, 072-050 48 72
edin.hadzic@villalivet.se
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