Siger din entré ”velkommen”?
Entreen er det første rum i boligen, man møder. Det er meget vigtigt, at man føler, at
omgivelserne siger: Velkommen – hvad enten det er dig selv, eller det er gæster, der
kommer i din entré.
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Det mest offentlige rum i boligen er entreen. Det er ofte ”ansigtet” til resten af boligen.
Hvilke signaler sender DIN entré? Er den overfyldt med overtøj, der hænger i mange lag uden på
hinanden? Er man ved at falde over sko og støvler, lige når man kommer ind? Er der et væld af
forskellige farver? I så fald er det et kaotisk indtryk, der kommer én i møde. Og indretningen fortæller
altid noget om beboerne.
Små entreer
Da entreer som regel er meget små, er det meget vigtigt, at man gemmer så meget tøj som muligt i
skabe og kommoder, da små rum let ser rodede ud. Sko må meget gerne gemmes i sko-skabe eller på
hylder. Knagerækken bør reserveres til tøj fra gæster og måske en paraply. Man kan evt. lade den jakke,
man bruger dagligt, hænge der. På den måde bliver der visuel ro.
Da entreer foruden at være små også tit er uden vinduer og dagslys, er det vigtigt, at man bruger helt
lyse vægfarver, som får rummet til at virke større. En beige vil give lidt varme frem for en ren hvid, som
ofte virker kold og afvisende.
Større entreer
Har man en større entré eller ligefrem en lille hall, kan man godt sætte lidt farve på væggene – måske
kun på en eller to vægge, afhængigt af hallens form. Er der hvidt brystpanel, kan man sagtens have en
lidt kraftigere farve øverst. Men er der farve på hele væggen, bør man overveje kun at male en eller to
vægge. Den væg bør udvælges med omhu. Er det væggen modsat hoveddøren, som man ser, straks
døren åbnes, eller er det en sidevæg, som man først ser, når man kommer ind? Vær bevidst om den
virkning, du ønsker.
Her er nogle eksempler: En dæmpet gylden-orange væg vil give varme og virke imødekommende. Mens
en dæmpet blågrå vil signalere, at man er ”cool”. En dæmpet grøn og evt. en olivengrøn vil signalere
hygge og venlighed. Hvad skal DIN entré signalere?

Den gule farve giver varme.

Den limegrønne giver friskhed til en ellers hvid entre.

Det mørke gulv giver tyngde.

Det lyse gulv understreger lethed.

