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Vores LILLE entré er håbløs 
at indrette. Entréen er husets 
første indtryk, og den trænger til 
fornyelse. Vi har renoveret huset, 
stue med nyt trægulv, flyttet en 
væg og fået et dejligt køkken-
alrum. Nu er turen kommet til 
entréen, men vi mangler idéer, 
som vi tror du har! 

Entréen er kun 1,5 x 3 meter, så 
gode idéer er velkomne. Der er 
lyse klinker på gulvet, vægge og 
døre er hvide. Tegning medfølger. 
Vi har brug for plads til over-
tøj. Nu har vi vinhylder ovenpå 
garderobe-pladsen. Som nu 
vender garde-robebøjlerne ud fra 
væggen, det ta’r for meget plads. 
Bedre med bøjler hængende par-
rellelt med væg.  

Vi vil  købe nye knager / hylder. 
(Har set Trip Trap Cutter mini-
graderobe - og en sjov “Sputnik” 
med knager.)  Måske kan du 
foreslå noget. Vores brudeki-
ste i egetræ har fladt låg, som 
man kan sidde på, men ta’r den 
for meget plads? Der må gerne 
komme lidt farver ind (evt. rød).   
Jeg har et par gamle røde metal-
bogstaver og et skilt “Hunden må 
ikke medtages”.

Samler på naivistisk kunst, små 
billeder, som evt. kunne “ud-
stilles i entréen. Lys mangler vi 
også i entréen. Vinduet er kun 
13 cm bred men i dørens højde. 
Gode forslag ?
  
Med venlig hilsen 
Hanne og Bjarne Gregersen

Lille håbløs entrè

?
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Som entreen er indrettet nu, er 
der simpelthen for mange ting 
på så lidt plads. Så jeg starter 
med at fjerne det meste! Vinen 
synes jeg I skal finde et andet 
sted til. Det opbevares også 
bedst ved lavere temperatur 
end de 20 grader der normalt er 
i opholdsrum. Det høje, smalle 
vindue ved siden af døren giver 
ikke meget lys eller udsyn, så 
jeg vi skifte døren ud med en 
med glas (evt. matteret). Og så 
gør jeg rummet “bredere”. Både 
med farve og belysning. Den 
mørkegrå farve på væggen (+ra-
diator) skaber dybde I rummet og 
fremhæver de hvide vægge, det 
lyse gulv, brudekisten, spejlet og 
den nye stumtjener fra Swedese. 
Man skulle tro, at en mørk væg 
ville gøre rummet mørkere, 
men det gør den ikke! Belysnin-
gen klares af en skinne I loftet 
med 3 spots. De rettes ud mod 
væggene som reflekterer lyset og 
udvider rummet optisk. Samtidig 
belyses billeder, bogstaver og 
møbler i modsætning til den ek-
sist. lampe, der mest oplyser et 
felt på gulvet. Jeg bevarer begge 
spejle, da spejle er et godt gam-
melt trick til, at gøre små rum 
større. Rummet er nu ikke læn-
gere et opbevaringsrum og der er 
ikke meget plads til overtøj, men 
jeg synes det byder velkommen 
på en god måde. I kan nok ikke få 
det hele på kun 4,5 m2!

Med venlig hilsen
Susanne Magelund
indretningsarkitekt MDD

Svar:
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Vi skal flytte ind i et ældre hus 
på landet, der trænger til en 
voldsom opdatering. Bl.a. er 
der et meget lille og udtjent 
badeværelse. Det ligger op til en 
baggang og et fyrrum, som ligger 
ca. 20 cm lavere end badeværel-
set, så gulvene er ikke i samme 
niveau. Væggen her imellem er 
bærende, så vi kan ikke bare rive 
den ned. Der skal placeres vaske-
maskine, tørretumbler og vi har 
også brug for opbevaringsplads, 
uden det kommer til at virke, som 
en rodet baggang, da den også 
er gennemgang mellem køkken 
og en stor stue. Hvordan gør vi 
det bedst?

Den ene af os er handicappet, så 
der skal være plads til hjælper 
ved toilet og bad.

Med venlig hilsen
Gitte og Morten

FØR EFTER

Badeværelse Badeværelse

Olietank

H
yl

de
r

Baggang
Baggang

Fyrrum Fyrrum

OlietankFyr Fyr?
Badeværelse med 
handicap
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Jeg ville flytte døren til fyrrum-
met, og så udvide badeværelset 
ud mod baggangen. Niveaufor-
skellen er ikke noget problem, 
da gulvet alligevel brydes op, 
så der kan etableres gulvvarme 
og isolering iht. bygningsregle-
mentet. Gulvet i det eksist. bad 
sænkes, så det svarer til de tilstø-
dende rum.

Døråbningen i den bærende væg 
gøres større og afstives med 
ståloverligger, så der stadig er 
et lille stykke mur tilbage, som 
markerer de to afdelinger: toilet 
og bad. Toilettet, som oftest er i 
brug, placeret først i rummet og 
badeafdelingen bagest.
 
I baggangen placeres vaske-
maskine og tørretumbler under 
en bordplade, med overskabe 
henover. Det kan sagtens laves 
pænt evt. i samme elementer 
som i køkken/bad, så det ikke 
bliver en trist baggang.

I fyrrummet er der god plads 
til hylder på hele væggen bag 
ved døren, og mellem dørene er 
også her placeret bordplade med 
under- og overskabe. Det kunne 
også være højskabe, men så 
mister man bordpladsen som er 
vældig praktisk når der vaskes.

Her skulle være fin plads til hjæl-
pere - døren til baggang kunne 
være en skydedør.

Med venlig hilsen
Susanne Magelund
indretningsarkitekt

FØR EFTER

Badeværelse Badeværelse
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OlietankFyr Fyr

Svar:

Fotos tv. er taget af læseren efter renovering af 
badeværelset - dejligt at kunne vise resultatet.
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