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W tej rybackiej wiosce nawet najmniejszy dom
ma własną przystań. Rodzina Anne Engan od lat
spędza tu wakacje. Po przebudowie ich letnia
siedziba nabrała nowego blasku.

W trakcie remontu
zainstalowano
ogromne okna
i wymieniono
podłogi.
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tradycyjne norweskie
przepisy.
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dzie nie spojrzeć, tam wo
da, łodzie rybackie i ma
łe drewniane domki po
malowane na czerwono.
Tak sielsko wygląda kra
jobraz w wiosce Utgardsilen, poło
żonej na jednej z wysepek archipe
lagu Hvaler na południe od Oslo.
Rodzina Anne Engan od 30 lat przy
jeżdża tu na wakacje do małego ro
dzinnego domu. Kiedy dwa lata te
mu z mężem odziedziczyli rodową
siedzibę, postanowili ją zmoderni
zować. Anne pracuje jako kupiec dla
sieci odzieżowej, ale jej pasją są wnę-
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trza. Miała mnóstwo pomysłów, jak
udoskonalić pochodzący z lat 60.
budynek. Oryginalnie miał on tyl
ko 45 mkw. i jedną sypialnię, nieoddzieloną od salonu. Rodzina
Anne potrzebowała o wiele więcej
komfortu i prywatności dla siebie
i swoich trzech prawie dorosłych có
rek (w wieku 16,19 i 23 lat). Dzięki
przebudowie udało im się podwoić
powierzchnię mieszkalną i uzyskać
trzy dodatkowe sypialnie, taras i ob
szerną kuchnię. Do pomocy zatrud
nili architekta, który odpowiadał
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Dekoracja

Anne chętnie
odwiedza
pchle targi.
To stamtąd
pochodzą
dekoracje
domu.
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Projektując letni dom, warto odwiedzać
sąsiadów. Onijuż wiedzą, co się
sprawdza w tej okolicy. A N N E E N G A N
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Kuchnia z widokiem. Zamiast kafelków
nad blatem roboczym jest okno,
dodatkowe źródło światła.
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za przebudowę innych letnich domów
w okolicy. W trakcie projektowania
gospodarze odwiedzali zresztą sąsia
dów, by zobaczyć, jak oni rozwiązali
różne problemy. - Ludzie uwielbiają,
kiedy powtarzamy ich rozwiązania.
Naśladownictwo to w końcu najlep
szy komplement - mówi Anne. Dzięki
licznym usprawnieniom letni domek
zmienił się w całoroczny. Teraz rodzi
na spędza tu tyle czasu, ile się da,
a wakacje trwają przez cały rok. •
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Więcej inspirujących
wnętrz znajdziesz
w ELLE Decoration.
Polecamy też wydanie
specjalne ELLE
Decoration Dolce Vita

