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– Gjenbruk kan være like fint som nyt

FØR OG ETTER: Et gammelt spisebord de fant på Finn.no er blitt til baderomsmøbel (bildet til venstre). Foto: Ingvild
Festervoll Meilen (etterbilde) og Invisio v/Morten Pedersen

Gjenbruk er økonomisk,

bærekraftig og ikke minst gir
det mye glede. – Gjenbruk
gjør også et hjem personlig
og tilfører sjarme, sier Marita
Ryland.
– Vi prøver å tenke gjenbruk og
egenprodusert i alt vi gjør, både
ute og inne. Noen ganger går det,
andre ganger ikke.
Det sier ekteparet Per og Marita Ryland på Nesttun. Fanaposten har tidligere skrevet om det
kreative ekteparet, som blant
annet pusset opp hele eneboligen sin for bare 100.000
kroner. De jobber også som konsulenter innen interør og hage.

Bruk nettet

Når man skal i gang med noe nytt
eller er i behov for en oppgradering, så anbefaler ekteparet alltid
å sjekke nettet for å se om du kan
finne det du trenger. Det er spesielt gunstig hvis du skal bygge noe,
siden materialer er blitt så dyrt.
– På samme måte anbefaler vi at
du bruker nettet aktivt selv når du
vil kvitte deg med noe. Eksempel-

vis ga vi vekk all belegningsstein
på nordsiden av huset mot at de
som ville ha den, tok den opp selv.
Etter bare to timer hadde vi en
avtale i boks, og det ble en vinnvinn-løsning for begge parter! sier
Marita Ryland.
Nettet flommer over av gjenbruksting, og det er mye flott som
gis vekk.
– Vi ser ofte når vi er på oppdrag hos kunder, at de gjerne
ikke en gang har tenkt tanken at
de kan kjøpe brukt når de skal
pusse opp. På nettet kan man få
tak i alt fra trevirke, isolasjon,
vinduer, takschingel, hengsler,
ting til hagen, blandebatterier og
så videre, sier Ryland.
Ikke minst er det mulig å få tak i
mange gamle tremøbler, som med
enkle grep kan bli til nye møbler.
– Dersom du ikke har tid eller kan snekre selv, kan du få en
snekker til å lage en stilren hylle eller et spisebord av et 40 år
gammelt bord i furu. Det vil i
mange tilfeller bli billigere enn
et nytt møbel i heltre. Gammel,
gulnet furu kan med en pussemaskin og hvitolje forvandles til
et moderne nordisk uttrykk, sier

FIKSER: En brukt stol blir som ny etter at Marita har pusset og oljet den.

FURUBORD: Et billig spisebord av furu fra 80-tallet er blitt til moderne stuebord etter at Per har gjort det rundt og
Foto: Ingvild Festervoll Meilen
gitt det en omgang med pussemaskin og litt lys farge.

Marita.

Feilkjøp

Mange tenker kanskje at det er
bare gamle ting å få tak i. Det
stemmer ikke.
– Mange gjør feilkjøp, og da
selger de ofte til en billig penge.
Dette har vi fått gleden av flere
ganger! Da Per sin far trengte ny
komfyr, fikk vi tak i en som kun
var brukt to ganger til 200 kr, forteller hun.
Upcykling er også spennende.
Upcykling er å bruke et bestemt
materiale på nytt, men på en
annen måte enn det opprinnelig
var ment for.
– Upcykling brer om seg,
spesielt i nye byggeprosjekter.
Et eksempel fra vårt hjem er et
spisebord vi fant på Finn.no som
er blitt til baderomsmøbel. To
trehyller som hang i garasjen da
vi flyttet inn, er limt sammen og
brukt til bordplate på pulten til vår
mellomste datter, Alva.
For ekteparet Ryland har det
gått litt sport i gjenbruket.
– For det første synes vi det er
gøy, og for det andre ønsker vi
å illustrere at det ikke trenger å



koste skjorta å få det fint. Gjenbruk kan være like fint som nytt,
og det trenger ikke se ut som et
loppishjem fordi man gjenbruker. I det siste har vi kjørt rene
prosjekter hjemme der vi har som
mål at mest mulig skal være gjenbruk. Eksempelvis sykkelboden
Per har bygget, der vi kun har betalt for skruene og noen kroner for
takshingel kjøpt på finn.no, forteller Marita.
De har også akkurat bygget
et utekjøkken etter samme prinsippet, der alt er gjenbruk.
– Utekjøkkenet kostet oss bare
noen hundrelapper. Det tar gjerne
litt lenger tid enn å bare kjøpe alt
nytt på et byggevaresenter, men
for oss er ikke det like interessant. Det gir glede når man greier
å gjøre gode bruktkupp, i tillegg
til at det gjør godt for samvittigheten ved at man ikke forbruker.
Vi synes dessuten at vi som driver
interiørfirma har et særlig ansvar for å være en pådriver for en
bærekraftig tankegang og oppmuntre til gjenbruk, sier hun.

gjenbruk til glede for både store og
små.
– Vi har nylig skiftet vindu i
stuen, og en gammel kobberkjele
er blitt vannspeil i hagen vår. På
loppemarked har vi funnet gamle kurver som er blitt potter. Per
finner stadig verktøy og andre
nødvendigheter til snekkerverkstedet sitt i garasjen. I tillegg
har vi også masse gratis trær og
busker i hagen som vi har hentet i skogen. Inne har vi et gratis
piano som er til stor glede for barna. Ludvig har en vokseseng som
er hjemmesnekret som vi fikk på
Finn.no. Med et strøk maling ble
den som ny. Et billig spisebord av
furu fra 80-tallet er blitt til både
stuebord og en stor skjærefjøl på
kjøkkenet. Spisebordet vårt og
flere av lampene våre er også gjenbruk, forteller Marita Ryland.
Vil du ha mer inspirasjon kan
du følge henne på Instagram, @
marita_ryland eller rylandsrom.
no.
Av Ståle Melhus

melhus@fanaposten.no

Mange muligheter

Mye i huset til familien Ryland er

SYKKELBOD: En ny sykkelbod bygget av gjenbrukte materialer. – De eneste kostnadene var
skruer og litt takschingel kjøpt på Finn.no, sier Marita.
Foto: Marita Ryland
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tt, og det trenger ikke koste skjorten

LEKER MED GJENBRUK: – Vi prøver å tenke gjenbruk og egenprodusert i alt vi gjør, både ute og inne. Noen ganger går det, andre ganger ikke, sier ekteparet Per og Marita Ryland på Nesttun.

Foto: Ingvild Festervik Meilen

» Det trenger ikke se ut
som et loppishjem fordi
man gjenbruker.

Marita Ryland

NESTEN GRATIS UTEKJØKKEN: Et nytt utekjøkken bygget av gjenbrukte materialer kostet ekteparet et par hundrelapper. – Det tar litt
lengre tid å samle sammen alt man skal bruke, men det er jo verdt det, sier de.
Foto: Marita Ryland

FERDIG UTEKJØKKEN: 

Foto: Marita Ryland

