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● Min stil: Landlig norsk og tradisjonell
stil i en personlig versjon. Jeg har prøvd
å gjenskape de gode minnene jeg tok
med meg fra slektsgården i tillegg til de
inspirerende omgivelsene og stemningen der, så hjemmet vårt har fått et landlig preg.
● Mitt favorittrom: Kjøkkenet! Min mann
kjøpte huset før jeg kom inn i bildet, og
han hadde nok planlagt og håpet på en
litt mer maskulin stil. Han totalrenoverte
kjøkkenet, og en ny mørkebrun Ikea-innredning var på plass da jeg entret dørstokken. Den var jo helt ny, men med litt
maling og noen justeringer fikk rommet
et landlig uttrykk som sto i stil til resten av
huset. Og de gamle møblene har funnet
sin plass i et miljø de matcher.
● Mitt beste interiørtips: Tenk langsiktig!
Det er befriende ikke å måtte sammenligne seg med noen. Om grønn er årets
farge eller trematerialer er in, så har ikke
det noe å bety. Vi har innredet vårt hus
med de tingene vi liker. Bruk de fargene
og gjenstandene du liker. De du har likt
lenge. De som gir deg glede og komfort.
● Mitt beste innredningstips: Tidsriktige
farger. Har du en eller to favorittfarger la
dem gå igjen flere steder i huset; på vegger, møbler eller mindre gjenstander og
tekstiler. Dette binder rommene sammen
og gjør huset harmonisk – og deg glad.
● Mitt beste oppussingstips: Lar du
deg inspirere av det landlige og gamle er
det stor nytte i å bla i gamle bøker, se på
sorthvitt bilder fra en svunnen tid eller
sette deg ned og se på gamle filmer. Det
er ikke få tips jeg har fått ved å gjøre
nettopp dette. Og har man et gammelt
hus er det både spennende og nyttig å
undersøke tidsperioden huset ble bygget
i.
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Er du lei eikefargen på parketten
eller det mørke laminatgulvet?
Fortvil ikke – både parkett og
laminat kan nemlig males! Det opplyser Vegard Slotta ved Gulvdeal.
– Det finnes god maling på markedet som du kan legge rett på gulvet.
To strøk så er det klart, sier han.
Det eneste du må huske på er å
vaske gulvet godt før malingen.
Parkett bør også mattslipes litt.
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Disse materialene
skal prege
gulvet og
veggene
på gutterommet til
Ludvik Lerbekk (13).
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– Utnytt eiendomsmeglernes kompetanse. Finn
en eiendomsmegler du
kan bruke som rådgiver.
En som ser verdien av å
hjelpe deg som kunde i
forkant av handelen. Om
du lurer på ord og uttrykk
i salgsoppgaven eller
Foto: EIE EIENDOMSMEGLING hva du bør gjøre før
salg, anbefaler jeg at du
ber om et møte med en eiendomsmegler. Når du skal selge bruk en lokalkjent
megler som prioriterer å gi deg den rådgivningen du som kunde fortjener.

Regionleder Kurt F. Buck i
Eiendomsmegler1 i Hordaland.

