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Strippet alt: Bygde opp igjen

Før og etter: Det nederste bildet er tatt i oktober. Børre Stokholm står foran

det som nå, i februar, har blitt et lyst og innbydende barnerom. Foto: VEGARD EGGEN

Foto: STEINAR FUGELSØY

Lek: Gustav (4) og kosedyrene koser seg på nytt rom.
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Eksperthjelp: Familien Stokholm valgte å bruke Revir Interiør, med Randi Schjetne og Ingrid Habberstad,
til oppussingen. Foto: RUNE PETTER NESS

Trappa: Til venstre har Selma fått rom. Oppe har trappa fått integrerte bokhyller på begge sider.

Total forvandling
Det tok akkurat et halvt år. Å totalforandre
en rekkehusleilighet på Jakobsli

F

amilien på fire bodde i
Sandnes, men ville til
Trondheim, siden pappaen Børre Stokholm er
herfra. De solgte et større
hus, og kjøpte seg en
rekkehusleilighet på Jakobsli. 140
kvadrat, fordelt på tre etasjer. Starten
var egentlig enkel: De ville forandre
alt! Så alt ble strippet. Da dukket
derimot alle spørsmålene opp, og slik
ble Revir Interiør kontaktet.

Hjem besøkte dem i oktober, da alt
var rensket ut – og den nye husdrømmen var helt ulevelig. Men denne uka
flyttet familien endelig inn. Litt bak
tidsskjema, men bare to-tre uker. De
har fått en moderne, lys og åpen leilighet, som med flere integrerte løsninger fremstår som større enn hva
antallet kvadrater skulle tilsi.

Praktiske barnerom
Alt er ikke ferdig ennå, det lille ekstra,

her og der, mangler. Som gardiner,
bilder og den slags. Men det kommer.
Familien har god tid til å bo seg inn.
Inn ytterdøra og inn i en gang.
Derfra er det fire dører – og en trapp,
som både går opp og ned. Den ene
døren går til et bad, de tre andre til
hvert sitt soverom. Et til foreldrene, et
til Selma på snart ni år og et til lillebror Gustav på fire. Rommene er alle
lyse og trivelige, og har fått fin tapet.
Tapet som gir rommene særpreg,
men uten at det blir for slitsomt å sove
i. Barnesengene er spesiallaget, og
har fått praktiske skuffer under. Et
godt eksempel på at det er tenkt funksjonalitet under oppussingen. I til-

legg er sengene i hel romlengde, noe
som vil si madrassens lengde og enda
en meter. Slik at det både blitt soveog koseplass.
Dessuten har interiørkonsulentene
tenkt på at barna skal vokse i rommene, derfor har ikke niårige Selma
fått et rosa prinsesserom. Hun blir
snart for stor til det uansett.

Falt for utsikten
Ned trappa, og du kommer til en
kjellerstue og et praktisk vaskerom.
Opp trappa, og du får en vid og flott
utsikt. Det er utsikten foreldrene
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Røft: De industrielle spotlightene

Modular for å skape et tøft uttrykk.

Lang seng: Under senga til Selma er det praktiske skuffer. Og dessuten er senga i hel romlengde.

Rede: Stålampen Floating Nest fra
Angoworld.

Mer på web-tv
Bøker: Øverst er stua slik det var ved visning. Gelendret til
trappeoppgangen er nå fjernet, og plassen utnyttet til bøker.

Børre og kona Edel falt mest for under
visning. Det er flere leiligheter i lang
rekke i Rooseveltsgate, men de er
bygd slik at alle har fjordutsikt. Derfor har familien også kostet på seg en
helt nybygd veranda på framsiden.
Slik kan de sette på kaffen en tidlig
sommerdag og rusle ut på verandaen
og ta kaffen der.
– Vi er nok mest fornøyd med kjøkkenet, smiler Børre og slår ut med
armene og mener egentlig alt: Kjøkkenet i åpen løsning med spisestuen.
Og alt dette med et bakteppe av store
vinduer, og den nye verandaen. Mye
luft, noe som får den hvitmalte leilig-

Lamper: Interiørarkitektene har brukt mye tid på å finne
rett belysning. Over spisestuen henger Link fra Luzifer.

heten til å virke enda større. Stua
ligger på andre siden av trappa, og
selve trappa har blitt innebygd med
integrerte bokhyller på begge sider.
Praktisk og plassbesparende, det
også. Og i tillegg gir jo bøker hjemmet
både et lunt og personlig preg.

Viktige lamper
Børre angrer ikke på at han og familien har brukt interiørkonsulenter til
oppussingsjobben.
– Uten dem hadde det nok blitt like
dyrt, men under halvparten så fint,
smiler familiefaren. Som syns det er
greit å betale litt ekstra for de smarte

tipsene, de som familien ikke hadde
kommet på selv. Det er ikke lett å se at
en innebygd seng med skuffer under
er det mest praktiske på barnerommet, og å lete etter riktig tapet i jungelen av tapeter er heller ikke enkelt.
– De gode rådene koster litt ekstra,
men lite i den store sammenhengen,
sier Børre. Det Revir Interiør først og
fremst har bidratt med er å få leiligheten til å framstå større, med praktiske integrerte oppbevaringsløsninger og en sammenheng i materialvalg – og lampevalg.
Nettopp lamper har fått en viktig
plass i leiligheten. Det er valgt frem-
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tredende downlights i stua, de er
nesten industrielle. Og er bevisst
valgt for å gjøre det hvite, lyse litt
røffere. De andre lampene, som den
som henger over spisebordet, er
skulpturelle og både belysning og
fine, dekorative møbler.
– Vi var litt engstelige for at vi ville
få mye mindre plass her enn i huset vi
solgte. Men etter oppussingen har vi
fått store og gode rom. Så jeg er helt
sikker på at vi vil trives, sier Børre.
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