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Det er en luksus at have et ekstra rum, når man er en familie på fem. Men det blev 

slet ikke udnyttet og druknede i stedet i opbevaring og rod. Nu har familien i stedet 

fået et dejligt lyst kontor, hvor der er styr på hver eneste ting. 

Orden i tingene

Familien Dobernovski der tæller mor, far og 3 små børn, 

sætter stor pris på en praktisk bolig, hvor der er plads til livet. 

Det ekstra rum skulle bruges til et godt arbejdsrum, hvor hver 

ting har sin plads. Efter en dialog med BO BEDREs indret-

ningsarkitekt Marina Lykkesteen fandt de ud af, hvad rummet 

skulle indeholde. Og løsningen var et godt arbejdsbord, hvor 

der var plads til to, samt praktiske løsninger til småting.  

HvaD ønskeDe i aF rummet? Jeg arbejder hjemmefra som 

selvstændig, og min kone studerer, så vi ønskede et velfunge-

rende kontor, hvorfra vi kunne have en fælles arbejdsplads. 

Samtidig skulle der være plads til opbevaring og til, at de  

øvrige familiemedlemmer kunne benytte lokalet til leg eller 

lektier på andre tidspunkter. 

HvorDan Har i oplevet at meDvirke i en ForvanDling?

Det har været ganske enkelt. Vi ville gerne have lavet konto-

ret, som var det mindst funktionelle rum i vores nye bolig. At 

deltage i en forvandling var en kærkommen lejlighed til at få 

projektet realiseret inden for en overskuelig tidshorisont.

HvaD HavDe i alDrig selv FunDet på? Vi havde ikke selv 

fundet på bordet eller lampen, som vi ikke kendte, før vi blev 

introduceret til dem. Bordet er utroligt lækkert, men vi var 

næppe af egen drift gået i gang med eller lykkedes med at  

designe et bord, som så præcist passede til vores behov.  

er Der noget, som i er særlige glaDe For? Det hele er vel-

fungerende, men bordet er nok det mest vellykkede.

eFter: Kontoret er nu blevet et sted, man gerne vil 
opholde sig. Bordet er lavet til lejligheden og passer 
perfekt til rummet. Opbevaringskasserne Frame på  
væggen er en anderledes og dekorativ måde at få  
styr på alle de småting, man har på et kontor.

marina  
lYkkesteen  er 
indretningsarkitekt 
og en af de faste 
eksperter, vi sender 
ud til vores læsere. 
Hun indretter hjem 
og miljøer for private 
og virksomheder. Se 
mere på indret.nu. 
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Før: Indretningen af rummet 
var ikke optimal, og rummet 
bar præg af at være et sted, 
man smed ting ind, der ikke 
lige havde en plads. Skrive- 
bordet indbød ikke til arbejde, 
hvilket er nødvendigt i en 
familie, hvor den ene arbejder 
hjemmefra og den anden  
er studerende.

1. gode løsninger  
til opbevaring er alfa  
og omega for at kunne 
holde orden. Og vælg  
gerne forskellige former, 
der passer sammen og 
giver personlighed. 

2. Der findes masser  
af løsninger til opbevaring 
af småting. Vælg en 
løsning, der passer til  
din person - og til de  
ting, der skal opbevares.

3. et speciallavet bord 
får præcis de mål og det 
udtryk, man ønsker. På 
denne måde kan man også 
ofte også få plads til flere 
møbler i de små rum. 

bokse på væggen, Frame, design by Lassen,  flere 
str., samlet pris 9794 kr., Anton Dam. reol, String, 
3395 kr., Room. skrivebord, egetræsben/
linoleums-plade, blå, 6492 kr., FurnByOX. Div. 
opbevaring på skrivebord, fra 149 kr., Hay. 
nagelstager, i krom, 169 kr. pr. stk., CasaCasino. 
pendel, Bell, grå filt, diam. 82 cm, 3995 kr. Muuto. 
billede, SkullCandy, 999 kr., CasaCasino. billede, 
Boba, 797 kr., Casa Casino. nomess box, 399 kr., 
Nomess. akrylboks, flere str., fra. 125 kr., 
Nordstjerne. stol, Afterroom Chair, 1495 kr., KBH 
Area Store. Hynde, grå strik, 449 kr., KBH Area 
Store. plaid, strikket, familiens egen, BY NORD. 
kurv, sort gummi, diam. 53 x h 50 cm, 460 kr., 
Design Fields. tapet, Ocean Colours 501002,  
pr. rulle 499 kr. pr. rulle, Flügger.

Priser og fakta
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Familien Sørensen havde i mange  

år ønsket mere plads. Derfor byggede 

de et dejligt rum, i meget fin respekt 

for husets øvrige arkitektur. Men de 

havde svært ved at binde det sammen 

med resten af huset.

HvaD Fik jer til at Deltage? Vi ville gerne have hjælp  

til vores tilbygning. Vi manglede virkelig noget inspiration til, 

hvordan vi fik rummene til at passe sammen.

HvaD ville i alDrig selv Have FunDet på? Farvevalget 

på væggene i de to stuer ville vi aldrig selv have fundet på. 

Vi var gået efter den sikre hvide. Den høje reol ved spise-

bordet er vi også begejstrede for. Og så er vi rigtig glade 

for, at vi fik sparket til at åbne vores køkken mere op, så vi 

nu har fået mere plads.

HvaD sYnes i, er Det beDste? Det er helt sikkert det åbne 

køkken. Det er rigtig hyggeligt med den lille kogeø, vi har 

fået. Den er blevet et godt samlingspunkt.

Der Der anDre ting, i vil FremHæve? De kølige nuancer, 

der er valgt til rummene. De passer godt til de eksisteren-

de møbler. Det giver en renhed med den enkle møblering, 

men farverne på væggen gør, at det ikke kommer til at  

virke koldt og tomt. Og så er det sjovt, at skrivebordet, som 

stod inde i et lille værelse uden at blive brugt, nu er blevet 

bejdset og står det på den bedste plads i stuen. 

et rum 
kOm til …

marina lYkkesteen  er indretningsarkitekt 
og en af de faste eksperter, vi sender ud til 
vores læsere. Hun indretter hjem og miljøer for 
private og virksomheder. Se mere på indret.nu. 



105Nr. 3  2015   BO BEDRE

eFter: Stuen er flyttet ud i tilbygningen, som ligger  
i direkte forlængelse af køkken-alrummet. Selvom 
rummene er adskilt, flyder de næsten sammen med den 
store åbning. Der er blevet et rigtig godt udsyn mellem 
rummene, hvilket er praktisk i det daglige. Med en enkel 
indretning er det ekstra vigtigt at skabe hygge og varme. 
Derfor foreslog indretningseksperten familien at male 
væggene i toner, der er forskellige, men passer sammen. 
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sofa, Nova, 3 pers., Swedish Grey, 13.500 kr., Wendelbo. sofabord, ellipse- 
formet, sæbebeh. bøg, genbrug. gyngestol, Wegner, sæbebeh. bøg, genbrug. 
tæppe, Kent, koksgrå, 200 x 200 cm, genbrug. tv-reol, Silvergrey, h 70 x b 35 
x d 35 cm, 7200 kr., At-Bo. skrivebord, sortbejdset teaktræ, genbrug. plakat, 
Anthony Hopkins i Surviving Picasso, genbrug. billeder, akvarel og tegning, 
genbrug. vægfarve, Flügger 4461. spisebord,  Kant, b 100 x l 242 cm, 11.900 
kr., 8000C. spisebordsstole, Myren, sort inkl. hynde, 3800 kr., Fritz Hansen. 
lamper, IceFox P2-pendel, 8985 kr., Lightyears. tæppe, Chess, sort, b 250 x 
l 350, 7000 kr., Line Design. bogreol, Sky Blue, h 70 x b 70 x d 30 cm, 6000 kr., 
At-Bo. skab, sortbejdset teaktræ, købt brugt.

Priser og fakta

2

3

1

Før: Tilbygningen er ny, 
hvilket vil sige, at pladsen  
er en del mindre end i dag. 
Familien har forsøgt med 
forskellige placeringer af 
møblerne, og på billedet 
fremgår det, at sofaen har 
været placeret i forlængelse  
af køkkenet, hvilket gjorde hele 
rummet meget sammenmast.

1. åbningen mellem 
køkken og den nye stue er 
udvidet, så der skabes 
større sammenhæng 
mellem de to rum. 

2. udnyt højden. 
Ved at stable fire 
reol-sektioner oven på 
hinanden understreger 
man rummets højde.

3. i tilbygningen er der  
nu indrettet en dejlig stue, 
hvor familiens oprindelige 
møbler indgår helt 
naturligt. Fx her i det 
hyggelige lounge-hjørne. 
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tre på stribe … Det giver en 
god volumen med tre lamper 
over spisebordet. Især når 
rummet er enkelt indrettet: 
Det samler rummet og 
kommer til at virke som  
et naturligt sted fikspunkt.


