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Marie Anne Eraker i sitt lyse og lekre 2007-kjøkken.
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AKERSHUS AMTSTIDENDE

Har startet
interiør-business
Å hjelpe folk til å få
triveligere hjem. Det
er Marie Anne
Erakers konsept for
firmaet hun har
etablert, Eraker
interiør.
AV KIRSTEN BERIT ROMSTAD
k.b.romstad@amta.no
64 90 54 44

– Jeg liker å holde på med sånt!
Marie Anne viser stolt fram en
kjempelekker Oksval-leilighet
med praktfull utsikt over fjorden.
Da hun kjøpte den, var knapt
noe rørt siden 1968. Etter at hun
har revet, snekret, tapetsert, malt
og satt inn nytt vindu, er det blitt
lyst, lekkert og praktisk. En bedre demonstrasjon på hva hun kan
få ut av en nedslitt bolig kan vanskelig tenkes.

Bil +
5 personer

Lukt
Kjøkkenet var mørkt og trist. Badet var uten membran og det «lå
kloakk i lufta», som hun sier. Det
gjør det definitivt ikke nå. Leiligheten er blitt en liten perle. Det
meste virker nytt, leiligheten er
jo pusset opp fra topp til tå.
Men hun understreker at ofte
gjelder det like mye å se mulighetene, når en skal prøve å få boligen til å bli «ny» og triveligere.
Det er ikke nødvendig å kjøpe
mange nye designergreier. Det er
utrolig hva man kan få til ut fra
det man har.
– Det kan faktisk ha stor effekt
bare å rydde og kaste. Det er jo
lett å bli «husblind», hvis en bor
samme sted år etter år.

fra

390,-

Ikke gå glipp av sommeren. Nå kan du sikre deg de beste
bilpakkeprisene! Bli med og bli blid!

1968-kjøkkenet, slik det var da Marie Anne overtok leiligheten.
hjelp. Og selvsagt må det rørleggere og elektrikere til, når det
gjelder faglige ting. Deres regning går i så fall rett til kunden.
Marie Anne kan påta seg å følge
arbeidet opp, ta alle telefoner,
skaffe ting som trengs og sørge
for at ting skjer i riktig rekkefølge. Mange som vil ha pusset opp
hjemmet sitt føler at dette kan bli
krevende, i tillegg til vanlig jobb.

ker at hun akter å gå gradvis fra,
når hun bygger opp interiørbedriften sin. Hun har fått en
internettside som hun oppdaterer jevnlig, og ellers baserer
hun seg på munn-til-munn-meEn flis
toden. Dette har så langt ført til
Marie Anne starter som regel
at hun er fullbooket til ut i juni.
med et hjemmebesøk. Ved å ta
Ikke dårlig, tatt i betraktning at
utgangspunkt i en flis eller en tahun først i januar flyttet til Nepetprøve f.eks., utarbeider hun så
sodden for alvor. Etter hvert hået forslag til forandring. Hun taper hun også å få stylingopppetserer og maler gjerne selv,
hvis ikke
malerarbeidene
for Skritt for skritt3, 1400 Drøbak drag i forbindelse med bolig133259
- Amta,
Redaksjon,erWienerbrødskjæringa
omfattende. Da må hun ha inn Marie Anne Eraker understre- salg.

Oslo - Frederikshavn
Bilpakke én vei fra 390,Lugar fra 600,-

Gøteborg - Frederikshavn
Bilpakke én vei fra 450,-

Gøteborg - Kiel
Bilpakke én vei fra 1080,Lugar fra 790,-

Karlskrona - Gdynia
Bilpakke én vei fra 425,-

Bestill på www.stenaline.no, telefon 02010 eller kontakt
ditt reisebyrå.

