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Så gör du hallen redo för höst 

Hösten är här och det kallare vädret ställer högre krav på hallen. När höstkläderna plockas 
fram kan det bli svårare att hålla ordning på hallen – tjocka ytterkläder, blött väder och lerigt 
underlag samt fler accessoarer som vantar och paraplyer gör att hallen behöver extra 
omtanke. Essem Design ger sina främsta tips på hur du gör hallen redo för hösten. 

Det är tyvärr dags att städa ut sommaren men höstmyset väntar. Under höst- och vintermånaderna 
är det av extra vikt att se över hallen. Se till att rusta hallen innan kylan kommer på riktigt så att 
hallen kan behålla sin ordning och förvara höstkläderna. Att säsongsanpassa hemmet är särskilt 
betydande i hallen då övergången från sommar till höst skapar helt andra behov.  

Förvara saker säsongsvis  
Troligtvis det viktigaste för att förbereda hallen för kallare väder är att se till att det som hänger 
framme är säsongsanpassat. Det är hög tid att att packa undan sommargarderoben och istället 
ge plats till höstens tillbehör. Det som används dagligen kan hänga framme på hatthyllan medan 
resterande kan med fördel hängas undan i stängda garderober alternativt vikas i lådor – eller att 
föredra att stoppa undan saker som inte kommer användas förens våren i ett förråd.  

1



Pressmeddelande, 2021-09-X

En kombinerad hatt- och skohylla  
Just under hösten blir en kombinerad hatt- och skohylla av extra vikt. Hatthyllan behöver klara av 
att förvara stora och tyngre ytterkläder. Därför rekommenderas att investera i en hatthylla med 
både hängare och utrymme för galgar. Höstvädret medför även leriga och blöta skor vilket gör 
att en ordentlig skohylla kan underlätta så att inte golvet tar skada. 

Extra förvaringsmöjligheter  
Se till att ge plats för extra förvaring under höstmånaderna. Exempelvis kan ytterligare 
väggförvaring såsom krokar och fack underlätta förvaringen av höstens plagg. Även en portabel 
klädhängare kan vara ett alternativ. Genom att skapa ytterligare förvaringsmöjligheter blir det 
lättare att hålla ordning på lösa föremål så som vantar och mössor.  

Krokar intill ytterdörren 
Att placera krokar intill ytterdörren är ett enkelt sätt att underlätta när man kommer hem från ett 
regnigt höstväder. På så sätt blir det enkelt hänga av blöta tillbehör direkt vid ytterdörren för att 
undvika att dra in lera och det blöta till resten av hemmet. Se till att investera i krokar som klarar 
tyngre ytterkläder där det går att hänga sina saker på mer än ett sätt.  

 

För mer information kontakta Robert Bladh, VD och marknadschef, robert@essem.se  

Om Essem Design: 
Essem Design är synonymt med hemmets första rum — hallen. Essem Design är det personliga 
företaget som ska utveckla, tillverka och marknadsföra hållbar, funktionell och designad 
hallinteriör för privata och offentliga miljöer på en global marknad.  
https://www.essem.se/ 
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