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Interiør for kropp og sinn

BLI MED PÅ YOGA!
Vi mottar mer informasjon på en dag enn våre besteforeldre gjorde på et helt liv. Ro, tid til å tenke, og 
tilstedeværelse i eget liv har blitt noe mange søker. Da gründer Kristin Seim skulle starte Yoginis i Harstad planla 
hun interiøret med tanke på dette formålet.

I det man kommer inn i Yoginis kjenner man umiddelbart en ro 
senke seg i kropp og sinn. En svak deilig duft når nesen og tente 
lys skaper en lun og nedpå stemning.

- Alle pynte-gjenstandene skal være gode å røre ved eller tilføre 
noe til omgivelsene på andre måter, vi har bevisst unngått 
unødig nips. Det skal være enkle ting som er gode å ta på. Vi ser 
ofte at besøkende holder på en sten eller tar på det ru treverket, 
det er veldig hyggelig, forteller Kristin.

KURSHOLDERE FRA NÆR OG FJERN

Kristin Seim jobber til daglig som geolog i Statoil og ved siden 
av er hun eier og yogainstruktør på Yoginis. Det er flere andre 
instruktører der også, både ansatte og innleide, i tillegg til at de 
får inn fantastiske kursholdere fra inn- og utland. En av dem er 
Magnus Ringberg som er en kjent svensk yoga-instruktør som 
har tilholdssted i Delft, Nederland.

Enkle ting i naturlige materialer gir 
en lun stemning i lokalet.

Kristin og Ella gjør__

Selvlaget disk satt sammen av skapstammer og 
beisede treplanker.

Blanding av nytt og gammelt i materialer som harmonerer.Et godt utvalg av kopper for å nyte varm 
te må man ha i et yoga-studio!

En ___ ser ut som en 
vakker skulptur i den 
romslige yoga-salen.

Sitatet fra Buddha minner oss om å leve i nåtiden.Smart oppbevaring innebygd i veggen.

Nordic hjørnesofa i gult ser flott ut mot veggen som er malt dempet sort.

Tekst og foto: Marie Uglum Døsen

Her presenterer vi forskjellige rom, hjem, hager og hytter.

Har du noe du kunne tenke deg å dele? Ta gjerne kontakt! 
Trine N. Solheim
t.s@eiendomsmegler1.no

m: 908 27 159

Hjem &
interiør

ÅPNET I JUNI 2016

Det var mye som skulle ordnes og koordineres før selve 
åpningen, og mange jobbet på spreng for å få det til.

- Da vi skulle åpne 1. juni 2016 stod mye på hodet; sofaen var 
ikke montert og ny asfalt ble lagt på området rundt. Men vi 
klarte heldigvis å bli ferdige til åpning, smiler Kristin.

INSPIRERT I AMSTERDAM

I entreen er blikkfanget en stor, gul Nordic hjørnesofa mot 
en vegg i dempet sort. Det store runde trebordet med 
føtter av metall er et naturlig samlingspunkt og gir en god 
«hjemmefølelse». Disken har Kristin designet selv ved hjelp 
av IKEA kjøkkenstammer og kledd disse med ru plank som er 
beiset brun etterpå. Samme look er det på knaggrekken som 
består av treverk og knagger fra Jula.

- Hele lokalet var et eneste stort rom da 
jeg overtok, så vi måtte tenke ut en smart 
planløsning. Da lot jeg meg inspirere 
av et yoga-studio i Amsterdam som jeg 
liker veldig godt. Mange av ideene er 
hentet derfra, blant annet innhukene i 
yoga-salene hvor vi oppbevarer matter, 
korkblokker og bolster-puter, sier Kristin.

FRA YIN TIL ASHTANGA

Det er to yoga-saler, begge med lyse 
vegger og hvitoljede eikegulv. Lyset kan 
dempes og folierte vinduer sørger for ro 
samtidig som lyset slippes inn. Her gjøres 
alt fra Yin yoga som er en rolig variant 
for å motvirke søvnproblemer og dempe 
stress, til Ashtanga yoga som er en fysisk 
krevende form.

- I yoga skal man være tilstede i det 
man gjør for det krever din fulle 
oppmerksomhet. Vi bruker enkle 
hjelpemidler som korkblokker, bolster 
eller «pølseputer», musikk, og tibetanske 
klokker og små baller. Alle disse 
elementene samt det enkle interiøret 
med de naturlige materialene er med på 
å dempe stress, forklarer Kristin.

Fremover drømmer Kristin om å 
utvide salene og legge til rette for 
Hot yoga. Det blir spennende og 
vi ønsker alle på Yoginis lykke til 
videre!


