





Slik organiserer og holder du familiegangen ryddig 

Som barnefamilie kan det føles som en stor utfordring å finne en fungerende organisering for 
gangen. Mange forbinder gangen med stress på grunn av vanskelighetene med å lett komme 
seg av gårde om morgenen. Essem Design ønsker derfor å dele sine løsninger for gangen som 
kan gjøre det enklere for barnefamilier. 

I familiegangen kan det kreves ekstra hensyn når det kommer til oppbevaring og struktur for en 
smidigere hverdag. Det er lett at det blir rotete i gangen for barnefamilier, noe som igjen kan 
gjøre det vanskelig å komme seg av gårde om morgenen. En tydelig struktur og organisering av 
hver persons antrekk kan dog gjøre det enklere. Det finnes små tips og triks for at barnefamilien 
kan beholde gangens funksjon uten at det går på kompromiss med gangens form og utseende. 
Disse triksene dreier seg om å skape flere oppbevaringsalternativer, tildele lagring og plass til 
hver person og dermed skape en mer praktisk gang for alle familiemedlemmer. Nedenfor kan du 
ta en titt på Essem Designs 5 beste tips. 
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5 enkle tips for å holde familiegangen ryddig  

1. Merk og tildel knagger til barna 
Å merke oppbevaringsplasser og knagger for hvert familiemedlem er en effektiv måte å få mer 
orden i gangen. Å ha sin egen oppbevaringsplass gjør det både lettere å finne tingene dine, 
men også å holde gangen ryddig. Det kan også gjøre barna mer motiverte til å holde orden på 
egen oppbevaring da de føler et større ansvar når det er deres eget tildelte sted. 

2. Veggoppbevaring for de løse gjenstandene 
For mange familier er det behov for å utpeke et sted hvor småting enkelt kan plasseres når man 
kommer hjem. Å plassere oppbevaring på veggen er en god løsning. Essem Designs Ulrika 
oppbevaring er en god måte å oppbevare ting som barnehansker eller hodetelefoner. 

3. S-kroker for å flytte ned oppbevaring på hattehyllen 
Oppbevaring av kurver på hattehyllen er veldig effektivt, men for de minste i familien vil det være 
vanskelig å nå. En enkel løsning på dette er å bruke såkalte S-kroker. Har du en hylleplate i nett, 
kan du enkelt bruke S-krokene til å plassere kurvene under hyllen i stedet. 

4. Allsidige knagger — funksjonelle og plasseffektive 
Allsidige knagger gjør det enklere i gangen, som skal romme antrekk til flere personer. Knagger 
som har mer enn en måte å henge tingene dine på, gjør det lettere å henge opp flere ting 
samtidig uten at det blir rotete. 

5. Knagger ved inngangsdøren for å oppbevare barnas brukte yttertøy 
Våte jakker og gjørmete hansker kan lett skape søl i gangen, spesielt hvis det ikke er et bestemt 
sted de skal oppbevares. Det er derfor veldig enkelt å plassere knagger ved siden av 
inngangsdøren for barnas brukte yttertøy når de kommer hjem. Det skaper ikke bare orden for 
hvor barnas yttertøy skal oppbevares, men gjør det også enklere å holde gangen ren. 

 

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 
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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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