Renovering av liten leilighet
Jeg hadde tenkt en stund på noe måtte gjøres både med standard og planløsning, og i stedet for å
bruke en masse penger på en dårlig løsning, så ville jeg bruke litt ekstra på å få en god løsning ved å
involvere en interiørarkitekt. Dessuten så visste jeg at jeg ikke hadde kapasitet til å håndtere alle
detaljer ved et oppussingsprosjekt og håpet at en interiørarkitekt kunne hjelpe med dette og å finne
gode håndverkere.
Jeg fikk et kraftig spark bak for å starte prosjektet etter en lekkasje i leiligheten over, så første gang
jeg møtte Beate var i en halvveis nedrevet leilighet som sto til tørk, og vi var begge iført masker pga.
Covid. Hun spurte og jeg forklarte hva jeg syntes fungerte og ikke fungerte i leiligheten slik den hadde
vært og hva jeg ønsket meg av farger og tresorter og hvordan jeg skulle bruke leiligheten og hvilke
prioriteringer jeg hadde.
Neste gang vi møttes, så fikk jeg forslaget fra Beate på ny planløsning og materialvalg, og jeg flyttet
mentalt inn i leiligheten umiddelbart. Hun hadde klart å få med seg alle mine ønsker, og valgt de
riktige kompromissene for å få en god og helhetlig løsning, samt at hun kom med noen detaljer som
gjør at leiligheten skiller seg ut.
Men fra å mentalt flytte inn til jeg også kunne gjøre det fysisk tok litt tid. En gammel bygård har sine
overraskelser på lur. Beate kom raskt opp med håndverkere hun kunne anbefale og jobben startet.
Beate hadde full kontroll på håndverkerne slik at jeg slapp å følge opp detaljene, men jeg ble alltid
involvert i beslutninger som kunne påvirke kostnadene eller tidsplanen. Når problemene i leiligheten
etter hvert dukket opp, så hadde Beate god kontroll på tilpasning av mål og replanlegging og
koordinering, så jeg kunne føle meg trygg.
Jeg fikk uvurderlig hjelp av Beate når det gjelder materialvalg og valg av møbler o.l. Hun kjente til
mye mer enn det jeg hadde oversikt over, og hun kom med anbefalinger slik at jeg kunne føle meg
mye tryggere på valgene mine. Noen ganger var jeg uenige i de første forslagene, men etter en
kreativ diskusjon kom vi alltid fram til bedre løsninger.
Da ferdigstillelsen nærmet seg, så sørget Beate for at dette ble koordinert med leveranser av møbler
og montering av disse. Ved mitt første besøk i ferdig leilighet, så var den også ferdig møblert. Jeg
kunne endelig flytte inn og feire min første jul i ny leilighet.
Beate har vært en god støtte i renoveringsprosjektet, og jeg hadde ikke hatt mulighet til å organisere
dette uten henne.
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