
før …

nede

Her sker der 
noget – og man er 
fra det øjeblik, man 
træder ind over 
dørtærsklen ikke  
i tvivl om, at her bor  
et par med spræl i. 
Og det er jo netop 
dét, en entre skal:  
signalere, hvilken 
type hjem, man er 
kommet til. Masser  
af velplaceret 
opbevaring, tapet  
og en nymalet  
trappe har sammen 
med ordentligt lys 
forvandlet Kirsa og 
Peter Kofoeds entré 
til et helt nyt rum.

Hvorfor Henvendte I jer tIl MIt nye ruM?
– Vi havde brug for hjælp til at løse vores store opbevarings-
problem, og så kunne vi simpelt hen ikke finde noget godt lys 
til entreen. Vi ville gerne have det lidt anderledes, og det 
måtte også gerne være lidt sjovt – men vi kunne ikke rigtigt 
selv finde ud af, hvordan vi skulle indrette os.

Hvad Havde I aldrIg selv fundet på?
– De sorte skabe på førstesalen – måden, de hænger på.  
Vi havde heller aldrig fundet på at bruge den store væg til 
vores overtøj – vi troede jo tværtimod, at det skulle  
gemmes lidt væk.

Hvad er I Mest tIlfredse Med?
– Lyset er vi meget glade for – det er blevet super godt. Og så 
er skabene blevet en rigtig sjov løsning, der også giver noget 
godt for øjet. Tapetet får også rummet til at virke større.

Hvordan Har det været at deltage  
I MIt nye ruM?
– Det var grænseoverskridende. Men vi var enige om, at vi 
ville gå med til næsten alt. Vi er meget glade for resultatet,  
det passer perfekt til vores øvrige stil og møblering. 

Om mit nye rum
Månedens læsere Kirsa og Peter Kofoed

“Vi ville gerne have det lidt anderledes,  
og det måtte også gerne være lidt sjovt  
– men vi kunne ikke rigtig selv finde  
ud af, hvordan vi skulle indrette os.”

Iøjnefaldende indgang
En stor bunke sko, der rodede, et ensomt spejl og en trist trappe var dét, der bød denne 

måneds læsere velkommen, hver gang de åbnede døren til rækkehuset i Albertslund. 

Derfor skrev de til BO BEDRE, og resultatet blev en øjenåbner for både beboere og gæster.
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... led entreen under et 
klassisk problem for 
smalle rækkehuse, nemlig 
dårllg belysning, som fik 
indgangspartiet til at virke 
mørkt og trist. Reposen  
på førstesalen var også 
dårligt udnyttet og 
manglede opbevaring, og 
så havde Peter Kofoed 
fået en kedelig vane  
med at hænge sit tøj på 
gelænderet.

… inden forvandlingen var den kringlede entré mørk, rodet og dårligt 
oplyst. Nu er der skabt luft og plads ved at prioritere skabsplads 
ovenpå og lamper, der kaster lys, hvor der er brug for det.

Vil du også have hjælp til  
et nyt rum? Se, hvordan  
du kan få besøg af en af  
BO BEDREs eksperter på 
bobedre.dk/mitnyerum

bo bedre bo bedre hjælper læsernemit nye rum
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Tag eT skridT mod
samme sTil

Shopping:

Kirsa og Peter Kofoed bor i et rækkehus, traditionelt 
indrettet med en lille entré, der skal rumme det hele. 
Opbevaring, atmosfære og de praktiske løsninger, 
alle har brug for, når de skal ind og ud ad døren. 
Parret var især godt trætte af den dårlige belysning, 
da entreen og trappeforløbet ingen vinduer har. 
Trinnene er derfor blevet malet hvide, og det har 
gjort en afgørende forskel. Trappen reflekterer nu 

det lys, her er, og virker samtidig meget mindre 
massiv. Pladsen på førstesalens repos er blevet 
udnyttet til en skabsvæg, og den lilla baggrundsfarve 
giver en spændende effekt, når man kigger op ad 
trappen. Den lilla farve er ført videre i forskellige 
detaljer, mens hovedentreen i stueetagen har fået 
nye lamper, en iøjnefaldende tapetvæg med knager til 
overtøj og en praktisk løsning til sko og alt det løse. 

Det evige entré-prOblem 

1. Gør knager og overtøj til en del af indretningen, 
når muligheden for at gemme det væk ikke er der.  
Det har været filosofien i denne entré, og du kan  
nemt gøre det efter med fx disse sjove knager og 
bøjler fra Domestic. 479 kr. for et sæt, Base212. 

2. Skoskabe er gode til at få ryddet alt det fodtøj af 
vejen, som du ikke har i brug nu og her - og et ryddet 
gulv giver luft og ro i entreen. Shoebox har sko- 
stænger, der kan flyttes efter behov og skostørrelse, 
kan både hænges på væggen, placeres på sokler og 
kombineres med andre moduler som fx spejl og hylde. 
Knopperne kan bruges som knager og fås også i 
farver, fra 1499 kr., IDEmøbler.
 
3. Opbevaring er i det hele taget afgørende for, om 
entreen fungerer. Find en løsning, der passer til netop 
dit rum – fx med Cabi U-serien, der kan bygges op 
efter behov. Fås i hvid og sort stål, som vist,  
40 x 41 cm, 1699 kr., et sæt fødder, 199 kr., Hay.

4. En blød og fin siddeplads er dejlig, når fx skoene 
skal snørres. Her er det en puf i 100 % bomuld med 
betræk i 100 % uld, h 50 cm, 1799 kr., By Nord.

Mine kodeord var blikfang, opbevaring  
og personlighed. Entreen var kedelig og bar 
præg af den typiske tankegang med, at tøjet 
skulle gemmes væk – hvilket kan være svært, 
medmindre der er lukkede skabe til formålet. 
Så i stedet for at gemme det, besluttede vi 
at gøre tøjet til en del af dekorationen. En 
tapetvæg med spredte knager med bøjler  
og jakker på, giver en sjov effekt. Og så ellers 
veltænkt opbevaring, hvor der er plads! 

Marina Lykkesteen  
er indretningsarkitekt og  
en af de faste eksperter, vi 
sender ud til læserne. Hun 
indretter hjem og miljøer for 
private og virksomheder.  
Se mere på indret.nu.
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Maling, lilla til væg bag skabe, 
farvekode NCS S 2050-R60B,  
0,75 l, 189 kr., hvid træmaling til  
trappe, Interieur High Finish Glans  
20, 0,38 l, 132 kr., alt fra Flügger.  
Tapet, Light and Bright nr. 350518, 
10,05 m x 53 cm, 329 kr. pr. rulle, 
Flügger. Skoskab, 170 x 100 cm,  
1399 kr., Ilva. Højskabe, 170 x 35 x  
40 cm, ca. 17.000 kr., Vordingbord 
Køkkener. Gulvløbere, slidstærke i 
sort, stor Leaf, 449 kr., små Flowermat, 
250 kr., Base 212. Lille, rundt 
opbevaringsmøbel, Componibili, på 
hjul, h 64 cm, som vist 1311 kr., Kartell.
Bøjler, to slags i aluminium i hhv. sort 
og sølv, 145 kr. og 175 kr. for sæt med  
5 stk., Nomess Copenhagen.
Gummistøvler, 800 kr., Hunter.
Rund måtte i filtet newzealandsk uld, 
diam. 80 cm, 1450 kr., Hobsons Choice.
Svensk bænk i hvidmalet asketræ  
med betræk af gotlandsk fåreskind,  
3500 kr., Hobsons Choice. Spejl,  
35 x 70 cm, 750 kr., Albertslund 
Glarmester. Knager, 2 stk., 95 kr., 
Bagus.dk. Glaspendler, Bulb og  
Mega Bulb, designet af Sofie Refer  
for &Tradition, hhv. 599 kr. og  
999 kr. pr. stk., Casanovafurniture.
Artemide-lampe, Kalias 200,  
875 kr., Interstudio. Lilla lammeskind, 
80-90 cm, 399 kr. og marokkopude 
med stjernegrafik, diam. 60 cm,  
799 kr., begge fra Ilva.

priser og fakTa

Der var ingen tvivl om, at der i den grad manglede strategisk 
opbevaring til overtøj og sko i læserparrets entré og 
trappeopgang. Løsningen blev at udnytte pladsen både 
oppe og nede og på den måde binde området ved 
hoveddøren sammen med trappen og reposen på 
førstesalen. Nede er skoene kommet af vejen i de sorte 
skoskabe, så gulvet altid er ryddet, og der på den måde er 

mere luft og plads, når man træder ind i huset. Skabene 
linker samtidig videre til de sorte højskabe, sat effektfuldt 
på en lillamalet væg, lige når man kommer op ad trappen.  
De rummer ekstra tøj og overtøj, der ikke er i brug nu og her, 
mens de jakker og tasker, parret har i brug til daglig, bliver 
fremhævet på den nye tapetvæg med fine knager. Et lille 
afsætningbord med skabsplads indeni er også kommet til.

Sort, hvidt, gråt og lilla er de grundlæggende farver, 
der er arbejdet med i denne entré. De binder 
indgangspartiet ved hoveddøren sammen med trappe 
og repos ved at gå igen i de grå og sorte tæpper, de 
sorte skabe, tapet, vægfarve, puder, knager osv. 
Tapetet giver en fin grafisk virkning og passer godt til 
husets beboere, og selv om væggen her skal bruges 
til ophæng, kan man sagtens lege med udsmykningen. 
Vær blot opmærksom på, at der ikke kommer for 
mange farver ind i tapetet, da tøjet, som skal hænge 
her, også har farver. Her er der også tænkt i et lille 
naturtema med den bladformede gulvløber og 
egernknager, og en personlig billedvæg viser, hvem 
der bor her. Belysningsproblemet er løst med en enkel 
klase af lamper, der også har en flot grafisk effekt.

Opbevaring & OpryDning

Detaljer & farver

Har du et sted i din bolig, der er kedeligt, upraktisk eller dårligt udnyttet, kan du skrive til BO BEDREs Mit nye rum. Hver måned vælger vi en læser,  
der får hjælp til at ændre sit problemrum. Udfyld kuponen ved adressenøg  len bagest i bladet, eller send en mail til mitnyerum@bobedre.dk. 

Vil du Være med?
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