Välkomnande arrangemang som matchar din stil och din bostad
Entrépartiet ska signalera att man är välkommen, och de flesta av oss vill gärna ha en så personlig och individuell kruka vid ytterdörren som möjligt, säger livsstilsexperten Niels Erik Folmann. Gästfrihet är nämligen något som genomsyrar den moderna familjens livsstil.  

Låt växterna spegla din personlighet
Livsstilsexperten Niels Erik Folmann, känd bland annat från det danska tv-programmet "Kender du typen?", menar att det under senare år skett en förändring i vårt sätt att förhålla oss till växter. 
- 	Medan den äldre generationen har vuxit upp med att växter är något statiskt som man pysslar med och tar hand om, har de yngre upptäckt nya användningsmöjligheter för både blommande och gröna växter. De kan låta växterna, exempelvis i form av stora krukor vid entrén, bli det medel genom vilket de ”iscensätter” sig själva, säger Niels Erik Folmann. 
	Man vill gärna visa gästfrihet, och när ytterdörren flankeras av något grönt och blommande, får det automatiskt gästen att känna sig välkommen. En kultur av gästfrihet genomsyrar den moderna familjens livsstil. När t.ex. lekkamraternas föräldrar kommer för att hämta sina barn, bjuds de idag självklart in i bostaden. Den välkomnande signalen möter de redan vid dörren. 

Trädgården – ramen runt den moderna familjen
Niels Erik Folmann har noterat ett ökat intresse för växter och för uterum i allmänhet. Trädgården – med rogivande arbete, lek och umgänge – utgör idag själva ramen för familjelivet, menar Niels Erik Folmann. Han ser inte den ekonomiska krisen som en begränsande faktor när det gäller familjens inköp av växter.  
	Större investeringar och exotiska resmål får vänta, men den moderna familjen vill – oavsett kris – inte vara utan den naturlighet och det välbefinnande som blommor och gröna växter ger både ute och inne. Och familjen lägger gärna tid på trädgården, precis som man gör med husdjur, konstaterar Niels Erik Folmann.

Individuell byggnation kräver personliga krukor
Danska Dorthe Vembye, känd bland annat för sina program om levande växter, upplever genom sitt arbete som blomsterdekoratör en större tendens bland användarna att välja personliga och annorlunda krukor:  
	När man går runt i ett typiskt nyuppfört villakvarter möts man av många olika stilarter, som inte sänder en gemensam signal. I stället är det den individuella och personliga utformningen som gäller – det är en fråga om tycke och smak. 

Dorthe Vembye fortsätter: 
	Det personliga engagemanget och valet av en egen stil skapar därmed också en ökande efterfrågan på skräddarsydda arrangemang. Krukan vid trappan ska vara en glad hälsning när man kommer hem. Hur man vill att denna hälsning ska se ut – det varierar kraftigt.  

Dorthe Vembye ger ett exempel:
	Många kvinnor väljer ett arrangemang som präglas av romantik och äkthet. Men vilka växter som kan förmedla just dessa känslor, det vet bara den enskilda kvinnan. Därför är det svårt att hitta standardlösningar. Det finns dock ett stort urval av vackra växter och spännande krukor, så man kan alltid få precis den romantiska eller stilrena stämning som man gärna vill hälsa gästerna välkomna med. 

Exempel på romantisk välkomsthälsning
Korg med rosor och akleja (Aquilegia)

Exempel på stilren välkomsthälsning
Betongkruka med köttäatende växter (Sarracenia)


