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NYTT OG GAMMELTUtførelsen er ny designet er gammelt. Karin Solbrækken tv har tatt plass i en stol fra L.M. van der Rohe mens Torill Sogn
Haug har funnet gostolen fra Le Corbusier. Begge stolene ble designet på 1930-tallet og har fått sin renessanse i et nytt årtusen.

I EN SOFA FRA IKEA...... eller som i dette tilfellet fra den danske møbelprodusenten Søren Lund. Sofaen koster drøyt 20.000 kroner og kan
spesialtilpasses akkurat din stue. - Så kan du heller supplere med noe fra Ikea mener Karin Solbrækken.

Tilbake til saken (http://www.oa.no/bygg__bo/article188808.ece)

- Finn din egen stil
Nordmenn pusser opp, kaster ut, kjøper nytt og gjør forandringer i boligen i stort tempo. Alt er imidlertid
ikke like gjennomtenkt. Hvem har vel ikke opplevd å måtte male opp igjen soverommet fordi fargen ikke
ble det du hadde tenkt?

- Finn din egen stil, men tenk gjennom det du gjør, oppfordrer interiørarkitekt Karin
Solbrækken i Gjøvik.
Våren er tradisjonelt en god tid for oppussing, både ute- og innendørs. Vi kjøper maling,
tapeter, gardiner og stoffer i stor stil, og setter i gang.
- Dessverre er det mange som gjør det uten først å ha tenkt gjennom hva de vil med boligen,
mener interiørarkitekt MNIL Karin Solbrækken ved Atrium Interiør i Gjøvik.
Oppsøk biblioteket
Hun oppfordrer boligeiere til å starte oppussingen på biblioteket, eller i en bokhandel!
- Husets eksteriør sier mye om hva du bør gjøre innvendig. Det er en stor fordel først å gjøre seg kjent med husets
arkitektur, mener Solbrækken.
Hun mener en tur til biblioteket eller nærmeste bokhandel vil kunne være til stor hjelp.
- Dersom du har en funkisbolig, så les og sett deg inn i hva som var vanlig da boligen ble satt opp. Hvilke møbler var i
vinden, hva slags farger var vanlig og hvilke tekstiler var mest brukt. Det vil kunne gi en god pekepinn på hva du bør gjøre
med boligen din, sier Solbrækken.
Hun mener besøkende ikke bør få "sjokk" når de kommer inn i boligen.
- De fleste vil danne seg et inntrykk av huset gjennom det de ser fra utsiden. Har du en bolig i postmodernisk stil, forventer
ingen at de skal finne store og tunge skinnmøbler, furuseksjoner og storblomstrede gardiner med sløyfer, påpeker
Solbrækken, og legger til:
- Du setter ikke inn en folkevognmotor i en Mercedes heller...

Dropp trendene
Aviser og ukeblader proppes stadig med mer eller mindre velmente interiørtips, trender og moter. Enkelte tips kan være
nyttige å ta med seg, men mange bør du styre unna.
- Du bør unngå å bli en slave av trendene. For det første passer det sjelden inn i boligen din, og for det andre blir det fort
dyrt. Trender og moter forandrer seg som kjent kontinuerlig, sier Solbrækken, og oppfordrer folk til å finne sin egen stil - en
som passer til bygningen.
- Men du kan gjerne blande stiler innad i samme bolig. De fleste av oss får før eller siden noe arvegods som vi gjerne vil
beholde. Det lar seg fint gjøre, hvis du tenker gjennom hva det kan kombineres med av nyere møbler, sier Solbrækken.

Design - og Ikea
Interiørarkitekt Torill Sogn Haug ved Atrium Interiør slår også et slag for kombinasjonen dyrt og billig - eller design og Ikea.
- Det går fint an å kjøpe et litt dyrere designmøbel og supplere med billigere ting fra Ikea. De færreste har muligheten til å
kjøpe inn designmøbler overalt på en gang, men du kan bygge opp en samling over noen år, mener hun.
Solbrækken mener også at folk flest gjerne kan redusere omfanget av møbler i boligen.
- Det er mange som overlesser huset med både det ene og andre. De skal gjerne ha det samme som naboen - pluss litt til.
Det er mangel på kunnskap, mener Solbrækken.
Hun ser imidlertid tegn på endring - til det bedre.
- Vi begynner å bli litt mer internasjonale, selv om jeg tror norske hus fortsatt vil ha et stort innslag av furumøbler, sier hun.
Og hva så med et generelt stalltips til oppussingen?
- Papirtapeter er alltid moderne, og hvitt er en grunnfarge som lar seg kombinere med det meste, sier Karin Solbrækken.
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