Giv din stil en hånd

Familievillaen blev indrettet med nyt design, men samtidig med
respekt for de „gamle ting“, der skulle indgå i den nye indretning.

AF MARIANNE ENGELBRECHTSEN. LÆSERSERVICE SIDE 32.

„Jeg giver løsninger på stedet“

En stilren og funktionel indretningsløsning af køkken og entré i et
sommerhus.

„Vi skal bo, som vi er“

Mie Lerche er interiørdesigner, indehaver af
LERCHE design og så arbejder hun bl.a. med
indretning af private hjem.
– Når jeg kommer ud til en familie, så lytter jeg
til dem, ser muligheder og anbefaler dem nogle
klare løsninger.
I sine indretningsforslag tager hun altid udgangspunkt i familien, hun besøger.
– Jeg spørger ind til, hvad de laver, interesserer
sig for, og så ser jeg på deres tøj og forhører
mig om, hvilke ting der er hellige for dem. Mine
løsninger er altid inspireret af de mennesker,
jeg arbejder sammen med. Det er utroligt
vigtigt for mig, at jeg får skabt hyggelige
funktionelle rammer med stor personlighed for
familien, siger Mie Lerche.

Mariann Johannesen er boligstylist og indehaver af www.m15.dk
– Så snart jeg møder folk, begynder jeg at
danne mig et indtryk af, hvad deres behov er,
siger Mariann Johannesen.
Hun betegner sin indretningsstil som lys og
nordisk med enkle rene linjer.
– Jeg lytter til familiens ønsker, men jeg føler mig ikke bundet af dem,
jeg vil gerne give mit bud på den optimale indretning til enhver tid.
Jeg danner mig et indtryk af folk, tager billeder og så laver jeg mit
forslag til dem.
Mariann Johannesen henter bl.a. inspiration i de opgaver, hun laver,
og har derudover en stor idébank, som hun bruger, hvis en opgave
kræver ekstra omtanke.
– Det er vigtigt for mig, at vi ikke nødvendigvis skal bo, som vi
ser i boligbladene, men at vi kommer til at bo som dem, vi er, siger
Mariann Johannesen.

Inden besøget
– Gør jer klart, hvad jeg skal bruges til. Er det et nyt køkken, der
skal designes, eller er det stuen? Vær enige om, hvilke ting der
er hellige. Vær også enige om, hvor meget tv’et og anlæg + højttalere skal fylde i indretningen! Det lyder som en kliche, men det
er til stadighed et tilbagevendende problem, som jeg møder. Hav
også overblik over økonomien og tidshorisonten.
PRIS: Besøgspris 3.500 kr. + moms. Til den pris er Mie Lerche til
rådighed i to timer. Hun lytter til familiens behov, herefter kommer
hun med et forslag til familiens løsninger og udarbejder et skitseforslag. Yderligere rådgivning efter individuelt tilbud.

„Jeg har ikke ambitioner om, at vi skal bo som de rige
og berømte. Vi skal bo, som vi er“

„For mig handler det om at
skabe imødekommende og
hyggelig indretning“
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Inden besøget
– Overvej om I har „hellige ting“, som I under ingen omstændigheder
vil have rørt ved? Find en plantegning med præcise mål.
PRIS: Afhænger af opgaven. En stue koster 4-6.000 kr. – så leverer
jeg en detaljeret plan over, hvordan indretningen skal udføres og med
hvad.

www.altfordamerne.dk ALT tillæg 6/2008

17/01/08 9:02:04

god adresse
Synes du, det er svært at få indretningen til at hænge sammen? Eller at mikse dine nyindkøb med
arvestykkerne? Måske er det farverne i køkkenet, den er gal med? Eller noget helt andet? Så nyd,
at trenden lige nu er at få hjælp til indretningen, og hyr en professionel bolig-indretter.

Et rodet gæsteværelse blev til et funktionelt og hyggeligt kontor
– med masser af opbevaringsplads – og en gæsteseng.

„Jeg laver indretning for
almindelige mennesker“
Anne-Mette Fiil er autodidakt indretningskonsulent og indehaver af firmaet Fiil & Fiil.
– Min kæphest er at få ryddet op og få skabt
gode opbevaringsmuligheder for folk, naturligvis så det passer til deres ønsker og deres stil.
– Ofte er det svært at se, hvordan du kan forny
„Det er skønt din bolig, måske fordi man har samlet mange
ting, som forhindrer, at ens hjem kan fungere
at skabe
optimalt, samtidig med at det ikke ser ud, som du
glæde med
ønsker. Det betyder faktisk, at folk ofte ikke kan
sit arbejde“
glæde sig rigtig over de ting, de har samlet gennem tiden.
Anne-Mette Fiil ved, at det kan være grænseoverskridende at få hende ind i sit hjem, så hun forsøger at være meget grundig og konkret.
– Min filosofi er, at alle har ret til et dejligt hjem. Med ro, orden og harmoni. Jeg ser på, hvilke ting familien har og giver også råd til nyindkøb – det kan være lige fra IKEA til dyrere løsninger, men det behøver
ikke at være dyrt design for at være godt, siger Anne-Mette Fiil.
Inden besøget
– Vær åbne over for alle idéer. I skal ikke planlægge noget og
ikke rydde op. Jeg skal se hjemmet, som det er. Husk, jeg kommer
for at hjælpe, ikke for at kritisere.
PRIS: 3.500 kr. + moms for en tre timer lang konsultation i hjemmet. Tager herefter hjem og skriver superdetaljeret to do-liste samt
forslag til at få idéerne ført ud i livet, f.eks. billedet over sofaen
bør indrammes sådan og sådan. Sætter også forslag ind til nyindkøb af f.eks. sofa m.m. Det hele leveres i en rapport.
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Drengeværelse i sikker stil.

„Det handler ikke kun om smag,
men også om trivsel“
Lotte Tønder er indretningsarkitekt, der bruger
Neo Feng Shui® som metode. Indehaver af
firmaet Combi to Vision.
– Jeg tager udgangspunkt i sund fornuft og
arbejder derefter. De fleste mennesker søger
harmoni, hygge og triv„Jeg tager udsel i deres hjem, og det kan jeg hjælpe dem
med at få – i nogle tilfælde bare ved at udnytte gangspunkt i det
rummet på en anden måde end de har gjort, eksisterende.
forklarer Lotte Tønder.
Indretningsarkitekten finder frem til familiens ønsker, og så forsøger
hun at give dem det. – Det kan være et spørgsmål om andre farver på
en væg for at understøtte ønsket om en bestemt stemning i et rum,
eller det kan være måden at placerer møblerne i rummet på, f.eks.
at rykke dem lidt ud fra væggen i stedet for at presse det hele ind i
hjørnerne.
Inden besøget
– Find en grundplan over huset frem. Find ud af, hvilke nyindkøb I vil have og evt. stil, form og farve, så taler vi ud fra det
også.
PRIS: Fra 3.500 kr. + moms for en dagskonsultation, hvor jeg
kommer om formiddagen og kører om eftermiddagen. Familien
får løsningerne samme dag, mens jeg er der – løsningerne kommer bl.a. ud fra vores snak.
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