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Enkla tips för att få ordning på hallen 

Hallen är för många ett knepigt rum. Det är första intrycket man får av ett hem 
– trots detta blir det ofta bortprioriterat och slutar upp i en röra. Att börja året 
med att organisera hallen kan minska stressen och skapa en mer harmonisk 
vardag. Essem Design vill ge sina främsta tips på hur du enkelt kan gå från 
kaos till ordning i hallen. 

Nytt år och nystart i hemmet. Nya året kan vara en bra påminnelse på att rensa och 
organisera i hemmet. För många är hallen det rum i hemmet som får minst omtanke 
– vilket gör att det lätt slutar i en röra. Struktur i hallen blir avgörande för att hålla rent 
och få ordning på alla ytterkläder och lösa objekt så som nycklar och post.

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/sv/ 



Kategorisering och märkning av ägodelar 
För att lyckas hålla hallen strukturerad långsiktigt är det viktigt att alla ens tillhörigheter 
har en avsedd plats. Att kategorisera och märka ägodelar underlättar för att behålla 
hallens funktionalitet. Det är att rekommendera att tilldela förvaringsutrymme till alla 
familjemedlemmar; till exempel varsin krok alternativt ett eget hyllplan i garderoben.

Inventera hallens förvaringsutrymmen
Att se över sina förvaringsutrymmen är ett bra första steg mot en organiserad hall. 
Finns det tillräckligt med förvaringslösningar för alla ens tillhörigheter? Om inte är 
detta en viktig första aspekt att åtgärda. Det finns många olika sätt att skapa mer 
förvaring; att addera korgar ovanpå hatthyllan, lägga till extra krokar eller annan 
väggförvaring kan vara en välfungerande lösning.

På bild är Essem Designs 
väggförvaring Ulrika som 
fungerar utmärkt för att få 
ordning på och förvara 
lösa objekt. 

Att tilldela alla varsin krok 
är ett bra sätt att strukturera 
hallen. På bild är Essem 
Designs Mama krok. 



Gå igenom, sortera och rensa dina tillhörigheter 
För att underlätta i vardagen bör det som används dagligen vara lättillgängligt, rest-
erande kan däremot förvaras eller rensas undan. Detta ger hallen ett mer harmoniskt 
och luftigare intryck. Att förvara föremål nedpackade tar mindre utrymme och ger 
istället plats till vardagliga tillbehör.

Förvara saker säsongsvis
Det nya året är här och långsamt närmar sig även våren. Att gå in i ny säsong är 
en bra påminnelse på att rensa ut i hallen och att se till att det som hänger framme 
är säsongsanpassat. Det som används dagligen kan hänga framme på hatthyllan 
medan andra plagg kan packas undan i garderob eller förvaringslådor.

Hatthyllan är till för att 
förvara de vardagliga 
föremålen och göra de 
mer lättillgängliga.  
På bild används Essem 
Designs klassiska Nos-
talgi 291 hatthylla.

På bild är Essem 
Designs Clothing House 
– en perfekt portabel 
klädställning för att 
enkelt få en översikt av 
sina tillhörigheter. 


