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Mina på tre måneder tar en 
blund i stuen. Den svarte  
hyllen som fyller hele veggen, 
har paret laget selv. Gulvet er 
av linoleum. Jerntrappen  
førrer opp til terrassen. Paret 
er veldig fornøyd med den, 
men anbefaler tøfler.

Sykkelen har Mats Odin Rustøy laget.  
Gelenderet er av armeringsjern.

Det tidligere hjemmekontoret er blitt 
TV-stue og leke- og hobbyrom. Det grønne 
hyllesystemet solgte bestemoren til Mille 
Astrup Rønning i interiørbutikken sin. 

Bordet er en transportkasse fra tidlig på 
80-tallet. – Denne var «etuiet» til min fars 
første datamaskin. Den er praktisk, fin å ha 
julepynten i, sier Mats Odin Rustøy.

over en carport som de bruker som ute-
plass.  

– Verdens minste gang
Det viktigste for arkitektparet var å gjøre 
det ganske rimelig og vise at gode løsnin-
ger ikke trenger å koste så mye. De betalte 
én million kroner for tomten. Huset er 
bygget for to millioner, da er ikke arbeids-
kraft inkludert.

– Vi hadde et lavt budsjett, sier Rustøy. 
Dessuten har det vært et poeng at det 

skal være mulig å vokse seg ut av huset. 
Det går an å dele det opp, noe som kan-
skje kan bli aktuelt når de tre barna deres 
blir større. For tiden har de bare to sove-
rom. Sønnen Mio på seks år og datteren 
Mika på tre deler det ene soverommet, og 
etter hvert er planen at Mina på tre må-
neder også flytter inn til storesøster og 
storebror.

Da huset ble bygget, var Mio ett år. Men 
begge innrømmer at de kanskje ikke 
tenkte på at familien kunne bli større, da 
de tegnet gangen. 

– Her er verdens minste gang, ler hun.

Den lille entreen bærer preg av en fami-
lie på fem. 

– For å si det sånn: De husene vi tegner 
nå, har mange skap og stor gang, under-
streker hun. 

Gangen fører inn til et oppholdsrom. I 
begynnelsen var det hjemmekontor, i dag 
er det TV-stue, lekerom og sted for ner-
ding. Dessuten domineres det av et langt 
og grønt hyllesystem. Det er USM HAL-
LER, som bestemoren til Rønning, Kirsten 
Rønning, solgte i sin interiørbutikk.

– Hun var interiørarkitekt og laget den-
ne til Kreditkassen for 40 år siden. Vi fikk 
tilfeldigvis høre at banken skulle pusse 
opp og fikk kjøpt mange av disse tilbake. 
Bestemoren min lever ikke lenger, men 
nå er på en måte sirkelen sluttet. 

Den ene veggen i oppholdsrommet 
er av finérplater. Ellers i rommet er det 
et skrivebord, et bord og en sofa, og i en 
krok står noen gitarer. Bordet er kjøpt på 
loppemarked i Sverige med en plan om å 
ha verktøy i det. I dag er det fullt av lego.

I annen etasje er stuen, kjøkkenet,  
soverom og bad. Her blomstrer industri-

stilen i det svarte og hvite. 
– Det er ikke noe godt å gå barbent i 

den, men jeg angrer ikke på den, sier Røn-
ning om den luftige jerntrappen som fø-
rer opp til takterrassen. Gelenderet nede 
er av armeringsjern. Trappetrinnene er av 
gitter for å slippe lyset gjennom. 

– Men tar det så lang tid å ta på seg noen 
tøfler? spør Rustøy.

Grisetryner i trappen
Han skrudde trappen sammen, heiste 
den opp og sveiset bæringen rundt den 
helt alene. Industrispor finnes også i ta-
ket som er Q-dekke, stålplatetak som ofte 
brukes i industribygg og varehus. Lyskas-
terne i trappen, eller grisetrynene som de 
populært kalles, er fra søppelhaugen på 
Nesodden. Helt i tråd med deres ånd om 
at det ikke trenger å koste så mye å bygge 
og innrede. Blant annet er alle lampene, 
bortsett fra to, fra søppelhaugen. 

– Mats drar gjerne på søppelhaugen 
med bil og tilhenger. Sist gang kom han 
hjem med et helt trommesett, sier  
Rønning.
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