[ hjemme hos ] Børje Sundt Laastad og Cecilie Bjørlykke

Fra ordinær tomannsbolig til

spennende

oase

I Øvre Sollien bor en familie på fire, med hull i taket og dusj rett inn i soverommet.
Inspirert av livsstil og farger fra Italia og leken nok til å prøve ut
sine ideer, har familien gjort om sin helt ordinære tomannsbolig t
il en spennende oase – full av overraskelser.
For et par år siden innså sivilarkitekt Børje Sundt
Laastad og hans kone Cecilie Bjørlykke at de
begynte å få for liten plass, og de stod foran valget: flytte eller pusse opp?
Huset de hadde var halvparten av en vanlig
tomannsbolig og bestod av kjeller og to leiligheter, hvorav den ene var leid ut. Etter litt vurderinger falt valget på å pusse opp eksisterende
bolig.
Inspirasjonen hentet de fra Italia der familien
bodde i ca 6 måneder. Der ble de inspirert at
middelhavets farger og den italienske livsstilen,
dette gjenspeiler seg i utforming og fargevalg i
det nyoppussede huset.
Hele leiligheten har oljede teakgulv og
sammen med ventiler som vanligvis bare brukes
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på båter, gir dette et maritimt preg. Til og med
på gulvet inne i selve dusj nisjen er det brukt
oljet teak. – Det er jo ikke vanlig å bruke tre på
gulvet i direkte våtsoner, men vi ønsket å teste,
sier Børje - og det fungerer veldig bra, det
eneste er at varmekablene vi la ned er totalt
bortkastet...
Og Børje er opptatt av temperatur.
– Vi har det nok flere grader kaldere enn de
fleste andre, men vi lever med årstidene og
ønsker å minimere forkskjellen mellom ute og
inne, og båtventilene gjør at luften sirkulerer og
er frisk hele tiden. Det oljede teak gulvet er likevel med på å gi en lun følelse og vi elsker å gå
barbeinte på det myke gulvet!
Børje driver til daglig firmaet Sundt arkitekter,

og har selv både tegnet løsninger og gjort det meste av det
praktiske arbeidet.
Et særtrekk er at alt fra bokhyller til kjøkken er bygget inn.
Det er klart definerte soner, og alt har sin plass. Selve taket på
kjøkkenet er senket og skal være med på å understreke den
maritime følelsen med sitt bysse-aktige preg. Rene kanter og
hjørner uten lister gir et stilrent og gjennomført uttrykk.
Fargene er holdt i hvitt og lys beige og er ment å være en
nøytral base, men som etter innfall og ønske kan sprites opp
med flater malt i andre farger.

– Vi liker å lage god mat og synes det er spesielt hyggelig å
kunne ha kontakt med gjester mens vi kokkelerer, sier Børje.
Dermed ga den åpne løsningen mellom kjøkken og spisestue
seg selv. Tv stuen er nedgradert til et minimum og spisestuen
har fått plassen med best utsikt og svært komfortable stoler.
Stolene er tegnet av bergensdesignerene i Cirkus design og er
produsert av norske Fora form.
– Når vi har gjester flytter vi oss ikke fra spisestuen i det hele
tatt, komforten på stolene er så god at alle føler de har hver sin
lille sofa, sier eieren fornøyd.
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Foruten det store
hullet, er dusjen
det mest oppsiktsvekkende ved
soverommet.
Den er uten dør
og har klare blå
mosaikkfliser.

Spør interiørkonsulenten
Interiørkonsulent Vivian Midttveit
vil skrive fast for Boligmagasinet
rett hjem i tiden fremover.
Har du spørsmål om praktiske tips
vedrørende interiør og innredning,
eller ønsker hjelp til planløsning av
et «vanskelig» rom?

Andre etage betår av 3 soverom, gang og
bad. Fra foreldre soverommet er det laget et
stort hull i gulvet, rett ned til spisestuen. – Det
er for å ha god kommunikasjon i hele huset, vi
har mulighet til å ha oppsikt med barna, selv fra
annen etage.
En annen flott ting er at lyset fra vinduene i
andre etage stadig sender ned nye former av lys
og skygge. Paret mener løsningen både har sine
fordeler og ulemper, men at den fungerer veldig
godt for dem slik familiesituasjonen er i dag.
Foruten det store hullet, er dusjen det mest
oppsiktsvekkende ved soverommet, den er
uten dør og har klare blå mosaikk fliser.
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– Vi ønsket å våkne opp med en følelse av å
være nær middehavet, så vi har forsøkt å ta
med oss noe av fargene hjem.
Foreldre soverommet blir også brukt som et
allrom, her er både sofa og kontorplass. – Slik
kan barna oppholde seg her når vi gjør
forskjellig husarbeid uten at det føles trangt,
sier Børje.
Familien er godt fornøyd med sine nye løsninger, men de regner også med at behovene
vil endre seg med tiden, så drømmingen og
planleggingen av nye husprosjekt er alt i
gang...

Barna har fått
hvert sitt spesialtilpassede
skrivebord malt i
friske farger,
med egne navn
skrevet med
sjabloner.

Gi en beskrivelse av problemet,
og legg eventuelt ved en liten
skisse over rommet og send til
Atlantic Forlag AS,
Bjørnsonsgate 11, 5054 Bergen.
Du kan også sende det på mail:
atlanticforlag@atlanticforlag.no
For større innredningsoppdrag
kan Vivian kontaktes direkte på
tlf: 95 77 63 59, eller
mail: vaffelrute@hotmail.com
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