Kjapp og
rimelig
fornyelse
av 54 kvm

Lite,delikat
&smart
Borettslagsleiligheten på Oslos østkant ble
forvandlet fra kjedelig til stilfull. Fornyelsen skjedde
på kort tid og innenfor et akseptabelt budsjett.

Leiligheten ligger i 6.
etasje i en bygård som er
nærmeste nabo til Botanisk Hage. Det gir blokkbeboeren herlig utsikt og
masse sol.
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▴▴ Altanen,som er på ca. 8 kvm, er møblert med selvsnekrede sittebenker med
oppbevaringsplass. Benkene, som har madrasser i Skumtex, er dype nok til å ligge på.
For at seteputen ikke skal skli ut når man ligger i sofaen, er det lagt et skliunderlag mellom puten og benken. Pynteputer fra Åhlens
og Kid, lykter fra Kid.
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Tips

r
lekre pute
Et utvalgfaen fra kjedelig
løfter so ende. Disse er i ,
til spenn Designers Guild
stoff fra ple og Hødnebø.
Green Ap

Sofakroken er lun og innbydende. Sofaen
hadde eieren fra før. Den ble utgangspunktet
for leilighetens nye fargepalett, hvor kraftfull lilla
gir kontrast og karakter. Gulvteppet har samme
farge som sofastoffet, og puter, pledd og puff er
holdt i lilla og/eller grått.
HjemmetINTERIØR
Av Harriet Bjørnson Lampe
Foto: Inger Mette Kostveit

54 kvm store leilighe
N Den
ten ligger i sjette etasje i

en bygård på Tøyen i Oslo. Den
rommer stue og kjøkken i åpen
løsning, to soverom samt bad
og entré, pluss en altan på ca.
8 kvm.
Da eieren kjøpte leiligheten i
2006, var den nokså nylig blitt
pusset opp i en relativt nøytral
og grei stil. De store investerin
gene, som kjøkkeninnredning,
gulv, innerdører og bad var nytt,
men interiøret var kjedelig og
lite innbydende, mener eieren.
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Med travel jobb og mange jern
i ilden hadde han hverken tid,
lyst eller kunnskap til selv å gå
i gang med den etterlengtede
oppgraderingen.
Interiørkonsulent og prosjekt
leder Kjetil Christensen så rask
hva som burde, måtte og kunne
gjøres, og uken etter fikk be
boeren forelagt et forslag som
passet både han selv og lom
meboken hans. Alle overflater
skulle males og noen nye møbler
måtte anskaffes. I tillegg foreslo
interiørkonsulenten en mindre
ombygging av den eksisterende
kjøkkeninnredningen for å ska

Sukkulentene trenger minimalt
med vann og er fine for en som er
mye på reise.
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pe en mer funksjonell møblerings
løsning. Eieren syntes forslaget så
fint ut og flyttet ut samtidig med
at håndverkerne rykket inn.
– Det var en sann glede å kom
me hjem da oppussingen var fer
dig, forteller eieren fornøyd. – Jeg
kjente meg nesten ikke igjen! ◆

Veggene i entreen er
malt i en kraftfull lillafarge.

hjemmet@egmonthm.no

▸ Kommoden i gangen trakk budsjettet
litt opp, men enkelte litt dyrere ting
hever helthetsinntrykket betydelig, ifølge
interiørkonsulenten. (Kommode, speil og
lampe fra Nomi Import as.)

▴ Kjøkkeninnredningen sto i leiligheten
da dagens eier overtok, men elementene er
flyttet litt om ved oppussingen.

Tips

Et stort speil

på veggen ved spiseplassen får rommet til
å virke større. Speilet
gir også dybdevirkning og reflekterer
lyset på en fin måte.
◂ Speilet er modell
Mongstad fra Ikea.
Vasen er fra Kid,
lysestakene fra Bohus.

Spiseplassen mellom kjøkkensonen og
sofakroken har møbler i bjørk (Ikea), som
gulvet. Stolsetene er trukket om i et stoff
fra Green Apple.
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OPPLYSNINGER
Chris Interiør og
Prosjektledelse,
www.chrisinterior.no
Blomster fra Mester Grønn,
32 22 96 80.
www.mestergronn.no
Ikea, www.ikea.no
Åhlens, www.ahlens.no
Kid, www.kid.no
Nomi Import as,
www.nomi-import.no
(engros, men henviser til
nærmeste forhandler)
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Interiørkonsulent
Kjetil Christensens

Badet i borettslagsleiligheten ble for
få år siden pusset opp i en nøytral og
delikat stil. Nye håndklær (ensfargede
fra Kid og stripete fra Princess) og litt
pynt gir personlig preg.

TIPS

Sommerfugllavendel er perfekt for
en som ikke har grønne fingre. Den
trives i lune omgivelser og blomstrer
hele sommeren. I tillegg gir den fra seg
deilig duft. Både pottene, som ser ut
som betong, men som er i plast, og
lykten er fra Ikea.

•Velg en nøytral og
lys helhet, det gir øk
t
romfølelse.
•Velg deg ut én til to
tilbehørsfarger, og bru
k
dem konsekvent og
gjennomgående i hele
leiligheten.
•Skap gjerne kontr
ast
ved å bruke en
spenstig farge i et
gjennomgangsrom.
•Velg noen blanke og
noen matte materialer,
det
gir dynamikk.
•Stofflige og myke
materialer gjør det
lunt.
•Blanke og glatte
overflater gir et inntrykk
av
renhet.
•Velg gardiner i samm
e
farge som veggen,
det
gir økt romfølelse.
•Bruk store speil for
å skape dybde og
spenning i rommet.

Tips

Ønsker du
å tapetsere en vegg

på soverommet med et
mønstret tapet, er det lurt
å gjøre det på veggen bak
hodegavlen. Da slipper du
å ligge i sengen og se på et
eventuelt urolig mønster. I
tillegg gir veggen effekt av
å være en forstørret hodegavl.

Speil i sengens bredde
øker romvirkningen, og er
et dekorativt element på
soverommet.
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