



 

4 tips til innredning av den store gangen 

Større ganger gir flere innredningsmuligheter og gjør det enklere å oppbevare yttertøy — men 
det fører også med seg noen utfordringer. Flere og større arealer krever ekstra refleksjon over 
hvordan disse arealene kan utnyttes godt og samtidig være innbydende. Essem Design gir sine 
4 viktigste tips for å få den store gangen til å beholde funksjonaliteten, men samtidig være 
innbydende og koselig. 

Det er ikke uvanlig å drømme om et større hjem med mer plass, inkludert en større gang. En stor 
gang legger til rette for mange av gangens viktige funksjoner, inkludert lagring og å gi plass for 
å ta imot besøkende. Samtidig opplever folk som bor i større arealer at det er en utfordring å 
bruke rommene godt og opprettholde funksjonaliteten samt en hjemmekoselig atmosfære. For de 
som har et hjem med en større gang ønsker man ikke at den skal føles ubrukt eller tom. Da finnes 
det noen enkle triks man kan bruke. Essem Design ønsker derfor å dele 4 enkle triks for å gi den 
store gangen et løft. 

1



4 tips for å utnytte den store gangens flater 

1. Definer flater for yttertøy som brukes ofte og sjeldnere  
En praktisk fordel med en større gang er at det er nok flater til at man kan fordele yttertøyet ut fra 
hvor ofte det brukes. Klær som brukes ofte kan med fordel henge ved hattehylla nær 
inngangsdøren, mens resten kan henge lenger inn i gangen på ekstra knagger eller i en 
garderobe. På denne måten får man ikke bare orden på tingene sine, men man bruker også 
gangens flater på en smart måte. 

2. Plasser kurver på hattehyllen   
Ved å plassere kurver på hattehyllen utnytter man høyden i rommet, som får rommet til å føles mer 
innredet. I tillegg er det en veldig god oppbevaringsløsning hvor mindre plagg kan legges, som 
hansker, luer og lignende plagg og annet tilbehør. 

3. Bestem et sted hvor klær og gjenstander kan tørke 
Det skandinaviske klimaet forårsaker ofte våte gjenstander, inkludert yttertøy og paraplyer. Derfor 
kan det være greit å ha en flate nær døren som er ment for at disse plaggene kan tørke. Ved å 
plassere individuelle knagger blir det en fin innredningsdetalj men skaper også en funksjonell 
plass og er veldig praktisk på regnværsdager. 

4. Plasser en knagg for en handlepose  
Ved å plassere en knagg i gangen som er beregnet for en handlepose, så blir det lettere å ta 
mer bærekraftige valg i hverdagen. Det er lett å glemme handleposen når man skal ut å handle, 
noe som kan bety unødvendige kjøp av plastposer. Så dette tipset er en fin detalj i interiøret 
samtidig som det hjelper deg å leve mer bærekraftig. 

 

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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