
 
 
Premiär för Coloramas nya programserie med Ann Söderlund  
 
Idag startar webbserien Colorama rycker ut med Ann Söderlund som programledare. Ett 
lite annorlunda inredningsprogram med fokus på varför det ska bli fint, snarare än hur 
det blir fint. 
 
I webbseriens första avsnitt renoverar Ann sitt eget kök på Gotland. Hon inspireras då av 
världens färgrikaste land – Mexico, istället för att göra det vitt och ljust som två av tre svenskar 
(68%,enligt en undersökning från Kairos Future) har det i sina hem. Som rådgivare har Ann sin 
vän Anitha Schulman och Mayte Calderon, ordförande för Mexikanska sällskapet, samt 
Coloramas inredningsdesigner och hantverkare. 
 
Webbserien Colorama rycker ut består av åtta stycken 12-15 minuter långa avsnitt som visas 
från den 29 september fram till juni 2017.  
 
Följ serien i följande kanaler: 
Colorama.se: colorama.se/colorama-rycker-ut-1  
Colorama Sverige Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=e81mk4SMxjM 
 
Medverkande avsnitt 1: 
Programledare: Ann Söderlund 
Gäster: Mayte Caledron & Anitha Schulman 
Hantverkare: Martin Jansarve 
Colorama inredningsdesigner: Lina Swan Werner 
 

 
 



 
Om Ann Söderlund:  
Ålder: 43 år  
Familj: Sambon Mathias Johansson och barnen Ossian, Ilon, Dante och Bobo. Ann väntar sitt 
femte barn.  
Bor: Stockholm  
Gör: Journalist, programledare och författare.  
 
Om undersökningen:  
Riksrepresentativt urval av personer boende i villa/radhus/gård 
Antal svarande: 1 400 st 
Åldersintervall: 18 – 74 år  
Insamlingsmetod: webbenkät 
Fältperiod: mars-april 2016 
Undersökningen är utförd av Karios Future 
 
 
För mer information om programmet:   
Rikard Hansson, Marknadschef Colorama  
Telefon: 070 – 979 80 80  
Epost: rikard.hansson@colorama.se  
 
För intervjuer med Ann Söderlund eller frågor om undersökningen: 
Petter Claesson, Mannov 
Telefon: 070 – 309 20 06 
Epost: petter.claesson@mannov.se  
 
Om Colorama  
Colorama är Sveriges största färgfackhandelskedja med över 170 butiker runt om i landet. 
Kedjan ägs till 100 procent av handlarna och 2017 har den funnits i 10 år. Colorama säljer färg, 
tapeter, golv, kakel och klinker till både konsumenter och proffs. Våra tjänster är en allt större del 
av vår verksamhet, då vi hjälper våra kunder att uppnå bästa möjliga slutresultat. 


