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Slik gjør du gangen klar for høsten 

Høsten er her og kaldere vær stiller høyere krav til gangen. Når høstklærne tas fram kan det 
være vanskeligere å holde orden i gangen – tykt yttertøy, vått vær og gjørmete bakke samt mer 
tilbehør som hansker og paraplyer gjør at gangen trenger ekstra omtanke. Essem Design gir 
sine beste tips til hvordan du gjør gangen klar for høsten. 

Sommeren er dessverre over, men høstkosen venter. I høst- og vintermånedene er det ekstra viktig 
å holde orden på gangen. Sørg for å ruste opp gangen før kulda virkelig kommer slik at den kan 
oppbevare høstklærne og holde orden. Å tilpassse hjemmet til årstidene er spesielt viktig i 
gangen da overgangen fra sommer til høst skaper helt andre behov. 

Oppbevar ting etter årstid  
Troligvis det viktigste for å forberede gangen for kaldere vær er å sørge for at det som henger 
framme er sesongavhengig. Det er på høy tid å pakke ned sommergarderoben og heller gi plass 
til høstens påkledning. Det som brukes daglig kan henges framme på hattehyllen, mens resten 
kan henges bort i lukkede skap eller legges i skuffer. 
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En kombinert hatte- og skohylle  
Viktigheten av en kombinert hatte- og skohylle blir tydelig når høsten ankommer. Hattehyllen må 
kunne oppbevare store og tyngre yttertøy. Derfor anbefales det å investere i en hattehylle med 
både knagger og plass til kleshengere. Høstværet gir også gjørmete og våte sko, og en skikkelig 
skohylle kan gjøre jobben slik at gulvet ikke tar skade. 

Ekstra oppbevaringsmuligheter 
Sørg for tenke på ekstra oppbevaring i høstmånedene. For eksempel kan ekstra 
veggoppbevaring eller knagger gjøre oppbevaring av høstplagg lettere. En stumtjener kan også 
være et alternativ. Ved å skape ekstra oppbevaringsmuligheter blir det lettere å holde orden på 
løse plagg som hansker og luer. 

Knagger ved inngangsdøren 
Å plassere knagger ved siden av ytterdøren er en enkel måte å unngå søl på når du kommer 
hjem fra et regntungt høstvær. Dette gjør det enkelt å henge våte plagg direkte ved 
inngangsdøren for å unngå å trekke gjørme og vann inn i resten av hjemmet. Sørg for å investere 
i knagger som tåler tyngre yttertøy hvor du kan henge opp tingene dine på flere måter. 

 

For mer informasjon, kontakt Robert Bladh, administrerende direktør og markedssjef, 
robert@essem.se  

Om Essem Design: 
Essem Design er synonymt med hjemmets første rom – gangen. Essem Design er det personlige 
selskapet som skal utvikle, produsere og promotere bærekraftig, funksjonell og godt utformet 
ganginnredning for private og offentlige miljøer i et globalt marked. 
https://www.essem.se/no/
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