Foto Marianne Drivdal
Flott å gå på do: Interiørarkitekt Åse Imset hadde med seg en mengde doskisser som hun presenterte
for Kjell Lunde i går. Lunde var godt fornøyd.

Kjøpesenteret skal få landets fineste doer
Får lysekrone, mosaikk og leddbelysning i gulv.

Av Marianne Drivdal

BILDESERIE

«Lag landets flotteste offentlige toaletter. De skal være så fine at folk kommer fra hele
Aust-Agder for å gå på do i Tvedestrand». Det var oppgaven interiørarkitekt Åse Imset
fikk av senterutbygger Kjell Lunde.
- Det er vel et av de mer spesielle oppdragene jeg har fått. Men jeg har ikke ledd av
ideen. Tvert imot synes jeg tanken er kul. Alle kjøpesentre er så like. Her er det noen
som tør å tenke annerledes. Disse toalettene blir nemlig unike i norsk
sentersammenheng. De skal bli en opplevelse, noe folk snakker om. Når folk går på
toalettet på kjøpesenteret i Tvedestrand skal de tenke: Wow, går det an, smiler Åse
Imset.

God kjemi
I går var interiørarkitekten på Bergsmyr for å presentere dotegningene for Kjell Lunde.
De falt i smak.
- Jeg likte umiddelbart Åses ideer. Hun har fått frie tøyler, sier Lunde begeistret.
Han fikk ideen om å lage spesielle doer etter et besøk på Harrods i London.
Påkostet
Interiørkonsulenten, som driver egen virksomhet i Oslo og påtar seg oppdrag for en
rekke arkitektkontorer, har ikke spart på noe.
- Alle toalettene i senteret blir ulike. Alle har forskjellige fliser, forskjellige farger og ulik
dekor. Jeg har brukt veldig store fliser, veldig mye speil og spesielle dekorfliser, forklarer
Imset.
Røft og tøft
Hun forteller at herredoen vil bli veldig rustikk. På gulvet blir det brungrå fliser med
skimmer. I gulvet kommer det også leddbelysning.
- Også over toalettet og urinalen blir det ledbelysning. Dette skal bli røft og tøft, forteller
interiørarkitekten.
Hun legger til at både fliser og sanitærutstyr vil bli levert av Villeroy & Boch.
Medusa i taket
Damedoen blir herretoalettets rake motsetning. Her satser Åse Imset på det elegante og
feminine.
- På den ene jentedoen blir det spesielle dekorfliser med blomstermotiv. Det blir masse
speil og en stor lysekrone som heter «Medusa». Den er laget av tvunnet glass, og er
formet slik at lyskilden ligger på innsiden av stål. Den er bare kjempeflott! sier
interiørarkitekten overbevisende.
Skulpturelt
Hun legger til at damedoene vil bli holdt i sort, hvitt og grått, med innslag av mosaikkfliser
i knall rødt.
- På det ene toalettet blir det en benk i rød mosaikk. den blir som en knall rød skulptur.
Også på handicaptoalettet og stellerommet er det lagt ekstra omtanke i utformingen.
- Dette skal blant annet være et hyggelig sted der det går an å trekke seg tilbake for å
amme, forteller Imset.

Hun har tegnet inn stellebenk i mosaikkfliser, og en lang vask som det er enkelt for en
rullestolbruker å få tilgang til.
Hva de påkostede toalettene kommer til å koste, er tydeligvis ikke noe tema. Kostnaden
vil uansett utgjøre en liten del av totalregningen på godt over 100 millioner kroner.
Høyt tempo
Enda er det en stund før flisleggingen av senterdoene kan starte. Men det jobbes for fullt
på Bergsmyr for tiden. I går fikk interiørarkitekt Åse Imset en omvisning i senteret
sammen med Kjell Lunde, Erling Olsen AS som har rørleggerarbeidene, Gunnar StormOlsen som har ansvaret for det elektriske på senteret, og prosjektleder Birger Homme.
Tar form
Innendørs begynner senteret nå å ta form. Kjell Lunde peker og forklarer.
- Der kommer Meny-forretningen på 2.000 kvadratmeter, og der skal apoteket inn.
Klesbutikken Wagner, som også etablerer damekonseptet Savoy i Tvedestrand, får sitt
lokale der, sier Lunde og viser.
Lokalene til Princess, Nille og Sport 1 er også i ferd med å utformes. Det samme gjelder
Café Canillos, som Tvedestrandsposten omtalte i tirsdagsutgaven.
Utstillingsvindu
Også fellesarealene kan man nå se konturene av. Her har Villeroy & Boch fått fritt
spillerom. Kjell Lunde forteller at det er flisegigantens sjefsdesigner Walther Grün som
står bak utformingen.
- Senteret vil bli et utstillingsvindu for Villeroy & Boch, forklarer Lunde, som gløder av
iver.
- Dette blir bra, slår han fast.

