Mija Kinning rullar ut i Sverige
Det Knackar är ett inredningsprogram i samarbete med Hemtex, Cervera och Expressen
TV. Vi får följa Mija Kinning och hennes team genom Sverige, där hon tillsammans med
de utvalda familjerna gör stora förändringar med enkla medel. Serien startar vecka 36,
2012 på Expressen TV.
Mija har tillbringat större delen av våren i en husbil från Kabe. Den specialinredda
husbilen har allt det som Mija önskat under alla sina år som inredare.
¨Tänk att ha sin verkstad med sig vart man än åker. Helt underbart och något jag
funderat på under alla år som inredare. I den här bilen finns allt det jag behöver och den
är alltid i min närhet var jag än befinner mig i Sverige¨. - säger Mija och fortsätter.
¨Jag trodde inte att jag skulle kunna köra den här jättesaken, men det är lätt att ratta. Nu
är det ingen som tar den ifrån mig¨-säger Mija.
Efter flera framgångsrika år lämnar Mija Bygglov på TV4.
¨Jag fick chansen att göra mitt inredningsprogram, att värna familjen och deras hem. Jag
vill få tid att förstå familjen och att göra dom delaktiga. Den här chansen ville jag inte
missa så i våras var sista gången ni såg mig i Bygglov¨. – säger Mija och fortsätter.
¨Nu är det full fokus på Det Knackar. Responsen från våra partners på de första avsnitten
har varit över förväntan så vi fortsätter med ytterligare 10 avsnitt som skall sändas
våren 2013, då även Eco BoråsTapeter går in som partner¨.
¨Just nu finputsar vi första omgången av Det Knackar, som släpps nu i september på
Expressen TV. Det har varit fantastisk underbara människor som släppt in mig i deras
hem och Expressen är en spännande media partner med fler möjligheter än en
traditionell TV kanal och det ser man när man går in på detknackar.se .- avslutar Mija
I tio avsnitt följer vi Mija och hennes team genom Sverige, där hon kommer att göra
stora förändringar med enkla medel. Serien startar i september 2012 på Expressen TV.

