






Slik får du den lille gangen til å føles større 

Små ganger kan stille ekstra krav til en innredning som skal beholde både funksjonalitet og et 
innbydende førsteinntrykk til hjemmet. Vinteren skaper ytterligere behov for orden og 
planlegging i gangen, da plasskrevende yttertøy krever mer plass. Men det finnes enkle triks 
som kan få gangen til å føles større – her er Essem Designs 4 tips for den mindre gangen. 

Vinteren varer en stund til, noe som gjør at de store vinterplaggene blir værende i gangen. 
Gangen er det første møtet i et hjem og kanskje derfor er det ekstra viktig å gjøre et godt 
førsteinntrykk. Det stiller derfor krav til en innredning som både er funksjonell og innbydende. 
Spesielt for små ganger trenger man smarte løsninger som kan oppbevare yttertøyet på en 
effektiv og attraktiv måte. Nedenfor kan du lese Essem Designs 4 beste tips for å få den lille 
gangen til å føles større.  

4 enkle triks som får den lille gangen til å føles større 

1. Speil får rom til å føles større enn de egentlig er 
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Å plassere et speil i gangen er ikke bare praktisk før du forlater hjemmet – bruk av speil er en 
smart måte å få gangen til å føles større. Det gir en følelse av dybde og skaper lys i rommet, 
som gjør at det føles mer romslig. 

2. Ha kun sesongens klær framme. Resten kan pakkes vekk 
En vanlig feil i gangen er å la for mye yttertøy henge framme. Det utgjør en stor forskjell at kun 
det som brukes i den spesifikke årstiden får henge framme. Resten kan med fordel oppbevares i 
skap eller i boden. 

3. Kombiner en hatte- og skohylle for å få mest mulig ut av rommet 
En kombinasjon av en hatte- og skohylle i gangen er viktig for norske hjem. Det skandinaviske 
klimaets store variasjoner gjennom årstidene, stiller høye krav til at gangens innredning skal ha 
en høy kvalitet og kan oppbevare mye av vårt plasskrevende yttertøy.  

4. Vertikal oppbevaring – en effektiv måte å utnytte begrenset plass 
For mindre rom er vertikal oppbevaring en smart måte å oppbevare eiendelene sine på. Det er 
en effektiv måte å utnytte høyden i rommet i stedet for å spre ting over hele gangen. Dette 
resulterer i at det skapes flere tomrom, noe som gjør at hallen føles luftigere og større. 

 

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