Søk 15 timers gratis interiørhjelp! Les mer på bonytt.no

absolutt gangbart

Familiens eget inngangsparti var mer enn stort
nok, men det fungerte mest som en rotebod. Nå
er det så trivelig der at de blir gjerne sittende.
Tekst: Siv Kerstin bakke Foto: Helge Eek

Gjør underverker. Sandfargede fliser er
høyst gangbart, støv og skitt synes ikke så
lett. Dessuten er flisene lette å rengjøre.
Flisene er 30 x 60 cm, Cæsar Technolito
Clay Art fra Fagflis. Liftgardiner og trekk
til madrass og gardiner er fra Sissis.
Liftgardinene har Kathrines mor sydd i to
ulike stoffer, noe som løfter inntrykket,
Hyller og skapmoduler fra Ikea.
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utfordringen

«Vi har tre trange rom som
vi kan bruke til nytt inngangsparti med plass til
oppbevaring. Men vi trenger
sårt hjelp med planløsningen.»

Organiseringssvikt

Plassmangel

Kathrine Aabøe og Ronny Løvvold

Opprinnelig plan. Egentlig var det en bod med inngang som kun familien brukte. Arealet er stort, men trappen ned til underetasjen er blendet av, og delte rommet
med en vegg som ikke kunne fjernes. Innerst ligger en
snekkerbod som trengte system for oppbevaring.

Endelig plan. Løsningen ble å rive en endevegg ved trappen
samt å flytte en vegg i snekkerboden for å utnytte arealet bedre
slik at det ble plass til oppbevaring. Ved å åpne opp ble det
plass til skyvedørsgarderober, arbeidsplasser og hyggelig sittebenk for småbarnsfamilien.

interiørarkitektens løsning

– Etter at vi rev og flyttet vegger, ble det plass til skyvedørsgarderober, tavle, sittebenk og en snekkerbod med system.

Interiørarkitekt MNIL
Bernt A. Pedersen

– Inngangspartiet krevde en helt ny planløsning, hva var de viktigste grepene?
– Begrensingen lå i et trappeløp som var blendet av slik at vi ikke kunne rive hovedveggen, men i
enden ved trappenedgangen kunne vi rive en vegg slik at vi fikk åpnet opp rommet. Innerst i snekkerboden var det en trang krok som ikke kunne benyttes til noe fornuftig, men vi flyttet veggen slik at vi
fikk bedre plass i kroken. Hvis ikke det ligger tekniske installasjoner i veggen, er det lettere å rive eller
flytte vegger en folk flest tror.
– Hvordan løste du oppbevaringskaoset?
-Etter mange vurderinger, valgte jeg å tegne en dobbeltsidig skohylle. Vi beholdt en del av garderobeløsningene, men laget bedre system. Snekkerboden fikk kjøkkeninnredning i riktig arbeidshøyde,
og mengder med skap og skuffer. Den store fryseboksen ble erstattet med et fryseskap. Med to barn
i familien måtte vi ordne med en sitteplasser, og dette løste jeg med å lage en sittebenk av lave kjøkkenunderskap. På hver side av benken ble det montert høyskap med plass til klær som brukes daglig.
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slik ble det
Familien fikk ny inngangsdør, og det ble
laget et smalt glassfelt
ved siden av for å
slippe inn mer lys.
Dør med små vinduer
fra xxx.

Bekvem sitteplass
Sittebenken er den
nye yndlingsplassen.
I liftgardinene er det
kombinert to stofftyper som utgjør det
lille ekstra. Under
benken er det skuffer. Stoff fra Sissis.

Nytt inngangsparti

Husk på pleksi

skriften på tapetet

Pleksitavlen med
bildet av barna er
dekorativ og lett å
skrive på. Tavlen er
montert i enden av
den doble skohyllen,
ukeplan.no

Lys beige tapet med
bokstaver fra Borge
Ellements dessin
46560, kombinert
med brunlilla tapet fra
samme sted, 46551.

«Hele inngangen ble ribbet, men etterpå var
det som å komme fra elendigheten til himmelen. Nå kan vinteren komme uten at det
oppstår kaosfølelse når barna skal kles på
eller av. »
Kathrine Aabøe og Timian (1)
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Ikke la deg skremme, – Så lenge ikke tekniske installasjoner er skjult i veggen, er det en smal sak å flytte på
den, sier interiørarkitekt Bernt A. Pedersen. Her i snekkerboden har han flyttet en vegg til venstre slik at det ble
bedre plass i kroken. Moduler fra Ikea er satt sammen til
arbeidsbenker og skuffer til oppbevaring av verktøy.

arbeidsbenk i riktig høyde

mengder av skuffer

Dette kostet forvandlingen:
Fliser,
kr 11464
Innredning, Ikea
kr 22784
Tapet,
kr 4800
Stoff,
kr 6200
Speil,
kr 2078
Ytterdør,
kr 17500
Skyvedørsgarderobe
kr 17900
Benkeplate
kr 3570
Ny vinduer,
kr 36000
Spoter,
kr 2560
Totalt
kr 124856
I tillegg kommer ulike materialkostnader, og en
solid egeninnsats.
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