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01
Det aller rimeligste  
– maling eller tapet
– Maling er av to årsaker den 
enkleste og billigste løsnin-
gen: Prisen på materialene er 
overkommelig, og du kan 
gjøre jobben selv. Du kan 
endre uttrykket totalt ved å 
male taket, lister, gerikter, 
dørblad og eventuelle 
vinduer og vinduskarmer i en 
spennende kontrastfarge.
Våtromstapet er også en 
enkel løsning dersom du vil 
gi nytt liv til et litt kjedelig 
bad, tipser Ramsøskar om. 

02
Nye fliser
– Nye fliser på de gamle er 
den dyreste varianten av 
overflateoppussing. Hånd-
verkere må leies og arbeids-
prosessen er omfattende, 
blant annet fordi underlaget 
må pusses, sier Ramsøskar.
– Dersom du foretrekker den-
ne løsningen, bør du velge 
store, gjerne mørke, fliser. 
Det gir et moderne uttrykk. 
Men husk: Å legge nye fliser 
på de gamle er risikabelt. Du 
må være 100 prosent sikker 
på at underlaget er av god 
kvalitet. 

03
 
Bytte ut møbler, 
servant og toalett
– Å skifte ut toalettet gir etter 
min erfaring en unødvendig 
kostnad. Hvis du bytter fra 
gulvtoalett til vegghengt, 
betyr det ofte nye fliser på 
gulvet. Når det gjelder 
baderomsmøblene, anbefa-
ler eksperten store under- og 
overskap, samt speil og 
innfelt lys. Store speilflater 
løfter ethvert bad, mener 
Ramsøskar. 
– Små, enkle grep kan også 
gi god effekt: Skift ut 
dusjhode og garnityr.

04
Ny og mer moderne 
belysning
– Nye overflater kommer ikke 
til sin rett med mindre 
belysningen er riktig. Velg en 
lampe som ikke bare lyser rett 
ned, men gir godt lys til hele 
badet. Husk dimmer.
Ta dessuten stilling til hvilket 
type bad du ønsker deg, 
anbefaler Ramsøskar. Vil du 
ha et effektivt hverdagsbad 
der alt går på skinner når du 
har liten tid om morgenen? 
Eller et spa-bad der du kan 
slappe av og hente deg inn? 
– I det første tilfellet velger du 
mye og godt arbeidslys. I det 
andre tilfellet trenger du 
dimbart, stemningsskapende 
lys og mulighet for å variere 
med for eksempel farget lys. 

05
Utsett arbeidet så 
lenge som mulig
Å renovere badet er en stor 
investering, og det er som 
regel klokt å utsette arbeidet 
så lenge som mulig, anbefa-
ler Ramsøskar.
– Ved kjøp av brukt bolig bør 
du bo deg inn før du tenker 
på totalrenovering. Det er 
først når du bruker badet over 
tid at du kan vurdere hvilke 
løsninger som dekker 
behovene dine og hvilken stil 
du vil bli fornøyd med. I mens 
kommer du langt med litt 
overflateoppussing.
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Unik safari til gorillaens land
UGANDA 9. - 19. februar 2020
Uganda er ikke kalt Afrikas perle for ingenting. Mange geologer, zoologer, historikere og botanikere mener er
dette er det mest interessante området i hele Afrika. Dette vakre landet har alt fra regnskoger, savanner, is-
bredekkede fjelltopper, innsjøer, tropiske øyer med hvite sandstrender til endeløse papyrussumper. På turen
får du oppleve sjimpanse og fjellgorilla, innsjøer, kanaler, savanner og regnskoger, bare for å nevne noe.

Inkludert i prisen: Fly Oslo–Uganda t/r, helpensjon, alle utflukter, lokalguider og nasjonalparkavgifter,
båtsafari, gorilla- og sjimpanselisenser og norsktalende reiseleder.
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